
tu prilejul împlinirii a 1850 de ani de atestare documentară a orașului

Turnu Severin și a 90 de ani de existență a Uzinei de vagoane din localitate

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN

Turnu Severin, oraș cu glorioase 
tradiții istorice, a sărbătorit luni, 
15 mai, 1850 de ani de atestare do
cumentară. O dată cu această im
portantă sărbătoare, colectivul uneia 
din importantele întreprinderi cons
tructoare de mașini a țării — Uzi
na. de vagoane din localitate — a 
aniversat nouă decenii de activitate.

In această zi de mare sărbătoare, 
oamenii muncii din municipiul Turnu 
Severin și, împreună cu ei. repre
zentanți ai altor localități din ju
dețul Mehedinți, au avut bucuria 
de a avea din nou în mijlocul lor 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro- mânia.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au venit la acest jubileu 
tovarășa Elena Ceaușescu. precum 
și tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnăraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Emil Drăgănescu, Ion 
Stănescu, Ștefan Andrei.

La ora 10,00, elicopterul, la bor
dul căruia au călătorit tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Elena Maurer, 
aterizează în uralele mulțimii.

Oaspeții, însoțiți de urările a nu
meroși locuitori ai municipiului, ce 
formează un culoar viu de-a lungul 
străzilor, se îndreaptă spre zona in
dustrială a orașului.

O pondere importantă în indus
tria municipiului o are cunoscuta

uzină de vagoane, care-și i 
rește în aceste zile 90 de 
existență.

Străbătînd Parcul rozelor, 
vârâtă perlă a Severinului,' 
mașinilor oficiale se oprește

sărbăto- 
ani de

o ade- 
coloana 

__  la in
trarea principală a Uzinei de va
goane.

Domnește o atmosferă de vibrant 
entuziasm. _ Toți cei prezenți aplaudă, 
ovaționează pentru partid, pentru 
conducerea sa, adresează urări de 
bun venit. Minute în șir se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, semnează în Cartea de 
onoare a uzinei.

După vizitarea uzinei de vagoane, 
conducătorii de partid și de stat 
«e îndreaptă spre centrul localității.

Conducătorii de partid și de stat, 
străbătînd principalele artere ale 
orașului, sînt întîmpinati cu entu
ziasm șl bucurie de mii și mii de 
oameni ai muncii. Dintr-o mașină 
deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer răspund manifestărilor prie
tenești adresate de severineni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat vizitează apoi Muzeul Porților 
de Fier.

Directorul Muzeului, profesorul 
Mișu Davidescu. adresează oaspe
ților urări de bun venit. Pionieri

înmînează oaspeților buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală.

Din nou pe străzile municipiului.
Mulțimea salută cu entuziasm pe 

secretarul general al partidului, 
scandează, ovaționează călduros pentru partid.

în parcul din centrul orașului are 
loc festivitatea de dezvelire a bus
tului celui ce și-a înscris numele 
la loc de cinste în istoria de căpătîi 
a neamului nostru — Decebal.

Primarul municipiului invită pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să dez
velească bustul lui Decebal.

Printr-un culoar încadrat de pio
nieri ce poartă în brațe buchete de 
flori, stegulețe tricolore și purpurii 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat se 
îndreaptă apoi spre bustul lui Tra
ian, unde, de asemenea, are loc un 
moment evocator. Se depun jerbe 
de flori.

Ora 13,30. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat se îndreaptă spre 
Casa de cultură a municipiului 
Turnu Severin, pentru a ]ua parte 
la adunarea jubiliară prilejuită de 
aniversarea a 1850 de ani de la ates
tarea documentară a municipiului 
Drobeta și de sărbătorirea a nouă

(Continuare in pag. a 4-a)

UN MAGNIFIC SPECTACOL SPORTIV
PREZENTAT DE TINERETUL MEHEDINJEAN

TURNU SEVERIN, 15 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru). Sportivii 
mehedințeni au avut prilejul să-și 
dovedească măiestria în momentul 
apoteotic al marii sărbători care 
le-a onorat urbea milenară. Astă- 
seară pe stadionul „1 Mai“ din 
Turnu Severin, peste 20 000 'de oa
meni ai muncii au trăit cu emoție 
artistică magnificul spectacol jubi
liar de sunet și lumină la care au 
fost invitați de către Comitetul ju
dețean Mehedinți al P.C.R. și de 
către Comitetul municipal Turnu Se
verin al P.C.R. Spectacolul a fost 
consacrat aniversării a 1 850 de ani 
de la atestarea documentară a mu
nicipiului căruia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a adus frumoasa veste

că se va numi Drobeta-Turnu Severin.
Cu tinerele lor trupuri în minu

nate ansambluri de gimnastică rit
mică și artistică, peste 6 000 de elevi 
severineni au format cînd conturul 
tării întregi, cînd linia sinuoasă a 
Dunării, martoră neclintită a atîtor 
secole de istorie.

Sub fundalul policrom al tribunei 
a Il-a, tineri sportivi mehedințeni 
au format pe gazonul verde, La lu
mina puternicelor reflectoare, ‘ ’ 
conturul albinei.................... "
dar și emblema 
hedinților, cînd 
firului, simbolic 
care a purtat . _______ ___
numele de „Orașul trandafirilor".

--------- , cînd 
simbol al hărniciei, 
tradițională a Me. 

conturul tranda- 
pentru municipiul 
întotdeauna supra-

în finalul spectacolului, desfășu
rat pe o admirabilă vreme de mai. 
*il?5ri ,sP°rt*v' au realizat magistral 
tabloul care sugera construirea sis 
ternului hidroenergetic de Ia Porțile 
de Fier Din înlănțuirea trupurilor 
lor și din horele încinse pe teren 
au apărut batardouri, ecluze, turbine.

Entuziasmul care a cuprins sta
dionul la această splendidă mani
festație artistico-sportivă exprima 
plastic recunoștința populației (și, 
firește, a sportivilor) față de condu
cerea de Partid și de Stat, care a 
onorat marea sărbătoare a munici
piului milenar de pe Dunăre.

Victor BANCIULESCU

Miine, la Belgrad, meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele C.E

Meciul de miine va începe la ora 21 (ora București)

și va fi transmis in direct la Televiziune

Obiectiv principal : recuperarea forțelor

• Astăzi dimineață antrenament pe stadionul Partizan

de la

lade 
Româ-

Celebrul fost international Lovrici, 
redactorul șef al ziarului SPORT, 
subliniază intr-un comentariu cen
tral că partida retur România —

ceea ce n-au reușit la București
Belgrad, trebuie să recunoaștem că 
ambele reprezentative care țintesc 
cel de-al patrulea loc în semifina
lele Campionatului European și-au 
apărat cu mai mult succes (Ia un 
nivel superior) șansele în jocurile 
susținute în deplasare, decît acasă. 

Plecînd de 
partida de la 
bele formații 
sare, ar oferi 
oară valoare

înainte de

BELGRAD, 15 (prin telefon, 
trimisul nostru special).

Plecată luni după-amiază 
Otopeni, echipa de fotbal a 
niei a ajuns pe aeroportul din
Belgrad la orele 18. ora Bucureș- 
tiului, după o călătorie de 40 de 
minute. Delegația fotbaliștilor ro
mâni, condusă de tovarășul Anghel 
Alexe, președintele C.N.E.F.S.. și 
Mircea Angelescu. președintele 
F.R.F.. a fost întîmpinată de Mi
lan Ercegan, vicepreședintele U- 
niunii federațiilor sportive din 
Iugoslavia, și Vasa Stoikovici, 
secretar general al Federației iu
goslave de fotbal.

Aici, la Belgrad meciul de du
minică a plăcut enorm. firește, 
privit cu ochii celui neinteresat.

Eftimie IONESCU

Fiind în avantajoasa situație de 
a decide calificarea în meciul dis
putat pe teren propriu (avantaj pe 
care echipele U.R.S.S. și Belgiei 
l-au fructificat — în dauna repre
zentativelor iugoslavă și,, respec
tiv, italiană — sîmbătă, la Mosco
va și Bruxelles), echipa României 
a ratat această perspectivă, obți- 
nînd un al doilea rezultat egal, 
mai greu însă decît în partida de 
pe Nepstadion, ceea ce amină pro
nunțarea definitivă pînă miine.

Este greu și hazardant să ne lan
săm în pronosticuri, dar judecind 
cu obiectivitate cele două preceden
te ale meciului care se va disputa 
miine. pe stadionul Partizan, din

la această premisă, 
Belgrad, în care am- 
vor evolua în depla- 
o garanție de superi- 
generală.
a investiga perspec-

Marius POPESCU

Gimnaștii și voleibaliștii 
la Balcaniadă

După boxeri, alți sportivi români 
se pregătesc pentru a participa la 
Camiponatele Balcanice. La finele 
acestei săptămini, în Bulgaria sînt 
programate întrecerile balcanice de 
volei și gimnastică, echipele țării 
noastre urmînd a părăsi Capitala 
în cursul zilelor de miercuri și joi.

DIMITR1 ȘANIDZE

• A

• o
Y.

„căzut“

revelație
Pampuri

A treia zi a campionatelor europene de haltere

MEDALIA OI AUR IA CATEGORIA PANA
recordul

la primul

CONSTANȚA, 15 (prin 
la trimișii noștri).

întrecerile atleților de 
ria pană au debutat luni după ’a- 
miază cu două surprize. Prima, ne
plăcută pentru spectatorii prezenți 
în Sala sporturilor din localitate, a 
fost eliminarea din concurs a repre-

telex, de

la catego-

mondial la „aruncat0

stil —halterofilul albanez

zentantului nostru Vasile Bădescu. 
El a intrat în concurs- nejustificat 
și hazardat direct la 120 kg (cifra 
recordului național la „împins") ra- 
tînd toate cele trei încercări. în fața 
unui juriu într-adevăr foarte sever. 
După părerea noastră și a multor 
specialiști aflați în sală, prima însă,

SUCCESUL RAPIDULUI DETERMINAT
DE MATURITATEA VOLEIBALISTELOR SALE
• „N-aveam echipă de titlu" — conchide N. Roibescu •

• Voleiul nostru feminin are încă șanse de reabilitare
Lipsa de experiență a studentelor

Turneele finale feminine, înche-' 
late sîmbătă seara la Pitești, P. 
Neamț și Galați, n-au adus decît 
două schimbări, mai puțin notabile, 
în ordinea stabilită de campionatul 
propriu-zis 1 I.E-F.S. a urcat de pe 
poziția a patra pe a treia, schim- 
bînd locul cu Medicina, iar Ceahlă
ul a urcat o treaptă, pe locul 7. în 
dauna Farului. în rest, statu quo.

„Finalele" ne-au dat însă prilejul 
cîtorva constatări interesante pe 
marginea comportării echipelor și 
în legătură cu posibilitățile actuale 
ale voleiului nostru feminin.

Din capul locului trebuie să sub
liniem faptul că noua campioană 
a țării a meritat cu prisosință ti
tlul cucerit. Sîntem de părere că

succesul formației giuleștene în ac
tuala ediție a campionatului intern 
iși are explicația îndeosebi în matu
ritatea atinsă de jucătoarele sale. 
Din acest punct de vedere, foarte 
important în volei Și mai cu sea
mă în cel feminin. Rapidul a pre
zentat atu-uri prețioase, care s au 
dovedit suficiente pentru a domina 
disputa cu Penicilina și cu cele 
două echipe studențești bucurește- 
ne. Aceste atu-uri au fost întru
chipate de virtuozitatea coordona
toarei de joc Eugenia Rebac, de 
capacitatea ofensivă a trăgătoarelor 
Mariana Baga, Marta Szekely, Con
stanța Bălășoiu, Florica Tudora și 
Leontina Mateș, de plasamentul o- 
portun și reflexele în apărare ale

Noua campioană a țării, Rapid, după primirea trlcourilori sus de la 
stingă la dreapta t Florica Tudora, Constanța Bălășoiu, antrenorul Davila 
Plocon, Marta Szekely, Mariana Baga; jos i Cristina Băltărețu, Maria 
Florescu, Eugenia Rebac (căpitanul echipei], Cegntjna Mate} fi Petra Stoica

întregului sextet. Alături de aceste 
jucătoare consacrate, tinerele Cris
tina Băltărețu, Maria Florescu și 
Petra Stoica au avut mult de în
vățat și au arătat acest lucru în pu
ținele momente în care antrenorul 
Davila Plocon a recurs Ia sprijinul 
lor. De aceea, echipa feroviarelor 
și-a adjudecat primul loc în cla
samentul final cu mai multă ușu
rință

De 
duel 
Iași ? 
insuccesului ieșencelor, acel 
(forfait) omologat de federație în 
favoarea Rapidului la meciul din 
tur, cînd Penicilina nu s-a prezen
tat în Giulești. Ei susțin că ar fi 
avut consecințe psihice dezastruoase 
pentru echipa lui N. Roibescu. Nu-1 
adevărat I Cea mai justă ți vala
bilă apreciere — văzînd cine este 
autorul ei — ni se pare cea expri
mată de antrenorul ieșean, N. Roi
bescu care ne spunea la încheie
rea campionatului i „Nu aveam echi
pă de titlu ți prin urmare nu pu
team să cîțtigfim. Poate, . dacă nu 
pierdeam meciul acela prin forfait, 
fetele ar fl jucat mai bine, dar nu 
astfel incit să afirm că titlul ni s-ar 
fi cuvenit".

într-adevăr, Penicilina, benefi
ciind de cîteva jucătoare cu mare 
experiență și la vîrsta optimă a 
performanței (dar cu o vigoare ușor 
scăzută), a pierdut tocmai datorită 
eterogenității sale valorice. Aproa
pe totul se bazează în atac și în 
apărarea la fileu pe cele două tră
gătoare principale I Itu și Ichim. 
Dar, o echipă fără 6 jucătoare utile 
în toate compartimentele nu pbate 
aspira la performanțe bune, fie ș> 
în campionatul intern.

La turneul final pentru primele 
locuri formațiile Medicina ți

Aurelian BREBEANU

decît ne-am fi așteptat.
ce nu a mai rezistat acestui 
fosta campioană, Penicilina 
Mulțî invocă, în explicarea 

’ 0—3

I
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Atac inițiat de Domide. Iordănescu se pregătește să-l susțină în vreme ce trei apărători maghiari (Fabian, 
Balint și I. Iuhasz) se repliază pentru a înlătura pericolul

Foto i S. BAKCSY

trebuia să-i fie acordată (așa cum 
a apreciat unul dintre cei trei arbi
tri, finlandezul Rauvento). în 
schimb, Hoffmeister (R.F.G.) și Niel
sen (Danemarca) au socotit execu
ția ca neregulamentară. Cea de a 
doua surpriză a furnizat-o repre
zentantul Albaniei, Y. Pampuri, spor
tiv complet necunoscut pînă acum, 
care — Iuptînd admirabil (117,50 
kg și apoi 125 kg din prima încer
care) rămăsese singur în concurs 
la 127-500 kg, deși concura într-o 
companie extrem de valoroasă : so
vieticul Șanidze, polonezii Trebicki 
și Nowak, bulgarul Nurykian și

Valeriu CHIOSE 
Mihai TRANCA

/

LA PRIMUL MARE CONCURS IN AER LIBER
14

ATLETISMUL ROMANESC A LUAT UN
START PUTERNIC ÎN ANUL OLIMPIC

• FETELE CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ ÎN DUELUL CU BĂIEȚII... ® „NOUL VAL" ~ LA ÎNĂLȚIME!
am putut intîlni în istoria acestei 
probe. Cu 64,24 ni și 62,06 m, Me
nis și Manoliu s-au instalat confor
tabil în fruntea plutonului celor 
mai bune aruncătoare din lume,

cu rezultate deosebit de promiță
toare pentru actualul stadiu al se
zonului preolimpic. Clujeanca a do
minat cu autoritate alergarea de 
800 m (în care, rețineți bine, a

Pentru prima oară în acest se
zon (și condițiile atmosferice au 
onorat această premieră) cei mai 
buni atleți din țară, reprezentînd 
inarea majoritate a județelor și, a- 
lături de ei, tinerele speranțe ale 
atletismului, s-au aflat într-o în
trecere directă.

Inițial, concursul primăverii avea 
menirea de a oferi tehnicienilor 
cîteva jaloane precise privind sta
diul de pregătire a sportivilor frun
tași și, totodată, criterii de apre
ciere și selecție a atlețjlor aflați în 
vizorul selecționerilor. Aceste obiec
tive s-au materializat, în cele două 
reuniuni dense, prin cîteva rezulta
te de rezonanță mondială.

Probele feminine au ridicat sim
țitor cota valorică a competiției. 
Firesc, intrucit și standarul actual 
al atletismului feminin este net 
superior celui masculin din țara 
noastră. Exceptînd probele de 100 
m g și aruncarea suliței (!). toate 
celelalte s-au soldat cu cifre com
petitive pe plan internațional, unele 
dintre ele chiar situîndu-se printre 
cele mai bune rezultate mondiale 
și continentale ale anului.

Și. cum era de așteptat, superba 
întrecere a discobolelor a purtat 
steagul celor mai bune rezultate. 
Pentru prima dată împreună în 
acest an în jurul cercului de arun
care, trio-ul de aur Argentina Me
nis, Lia Manoliu și Olimpia Cata
ramă ne-a oferit nu numai o pa
sionantă dispută sportivă, dar și 
un buchet de performante cum rar

S-AU STABILIT CAPII DE SERIE
Al TURNEULUI DE TENIS
DE LA ROLAND GARROS

LA PROGRESUL

(Continuare în pag. a 3-a)

Nicolae Perțea este felicitat cu căldură de adversari, pentru noul său 
record național la 1J0 m garduri

Foto: I. MIHAICA

Organizatorii campionatelor inter
naționale de tenis ale Franței, care 
se vor disputa începînd de săp- 
tămîna viitoare pe terenurile de 
la Roland Garros, au stabilit capii 
de serie ai turneului individual. 
Numărul 1 este cehoslovacul Jan 
Nodes (cîștigătorul ultimelor două 
ediții), iar nr. 2 — campionul nos
tru. Ilie Năstase. în continuare pe 
tabloul primilor opt figurează: S. 
Smith (S.U.A.). 4 M. Orantes (Spa
nia), 5. B. Hewltt (Australia), 6. 
A. Gimeno (Spania), 7. P. Barthes 
(Franța) și 8. Z. Franulovici. în 
turneul individual feminin nr. 1 
este australianca Evonne Goola- 
gong, iar nr. 2 — americanca Nancy 
Richey-Giinther.

ROMANIA IRAN
ÎN „CUPA DAVIS

La sfîrșitul acestei săptămini, In 
opt orașe de pe continent, se dispută 
sferturile de finală din cele două 
grupe europene ale „Cupei Davis". 
Capitala țării noastre găzduiește în- 
tîlnirea România — Iran, a doua apa
riție pe teren propriu a tenlsmenilor 
noștri. întrecerile încep joi, cu o zi 
mai devreme decît este obișnuit, pen
tru a da jucătorilor posibilitatea unui 
răgaz înaintea startului lor următor, 
programat pentru începutul săptămî- 
nii viitoare la Roland Garros.

Aseară, echipa Iranului era aștep
tată tă sosească la București, In timp

sece titularii reprezentativei noastre _ 
aflau împărțiți în două caravane. Pri
ma, cuprlnzînd pe P. Mărmureanu 
și T. Ovici a sosit în țară, venind 
de la Stuttgart, far azi urmează să 
revină în patriei Ilie Năstase și Ion 
Țirlac, care au luat parte la turneul 
internațional de la Bournemouth.

Pentru miine, la prînz, a fost fixa
tă reuniunea căpitanilor de echipă și 
tragerea la sorți a jocurilor. Biletele 
de intrare — pentru zilele de 18, 19 
și 20 mai — se pun în vînzare tot 
miine, la arena Progresul și la casa 
de bilete din «tr. V. Conta 16. ___.

Justificînd faima de care se bucură 
discobolele românce în arena atle
tică internațională. Tinerețea și vi
goarea, pe de o parte, experiența 
de concurs și puterea de luptă, pe 
de altă parte — iată temeiurile 
speranțelor noastre Ia J.O. de Ia 
Miinchen.

Alte două atlete de clasă — cu 
cărțile de vizită onorate pe plan 
mondial — Ileana Silai și Cornelia 
Popescu, au încheiat probele de 800 
m și respectiv, săritura In înălțime,

6-a clasată, Ana Maria Jakab, a 
realizat 2-’06,3 I), fiind cronometrată 
în final cu 2:02,4 — cea mai bună 
performanță europeană a sezonului. 
De altfel. în urma campioanei, 
spectaculoasa dispută care a angre-

Paul SLAVESCU 
Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 2-0j 
la rubrică]



CKMPIOrareu UNIVERSITARE
• LA JUDO S-AU DESEMNAT CAMPIONII

• azi, Încep, la timișoara, întrecerile de handbal
Sala sporturilor din Craiova a 

găzduit timp de două zile întrece
rile finale ale campionatelor uni
versitare de judo, la care au par
ticipat sportivi din nouă centre u- 
niversitare. întrecerile au fost, în 
general, de un bun nivel 
evidențiindu-se, îndeosebi, 
ții din București, Craiova și 
șoara.

tehnic 
studen- 

Timl-

CLASAMENTUL! cat 63 
1. G. Bănuți (Cluj), 2. M. 
(A.S.E. Buc.), 3. R. Olteanu 
Buc.) ți L. Blro (Timișoara) ; cat. 
70 kg — 1. St Dodiță (Univ. Bra
șov), 2. Șt. Vodă (I.E.F.S. Buc.), 3. 
Z. Bartosl (A.S.E. Buc.) șl N. Sîrbu 
(Univ. Craiova) ; cat. 80 kg —L V. 
Tirei (Univ. Craiova), 2. F. Gelal 
(I.E.F.S. Buc.), 3. C. Popescu (Agro
nomia Buc.) și M. Airinei (Sucea
va) ; cat. 93 kg — 1. C. Clit (Univ. 
Craiova), 2. I. Barat (Politehnica
Buc.), 3. V. Marin (Timișoara) și 
FI. Cojocaru (Iași) ; cat. — 93 kg 
—1. Gh. Marchiș (Timișoara), 2. S. 
Alexandrescu (Ins:. Construcții

kg - 
Dobro 
(Univ.

Buc.), 3. Al. Szabo (Brașov) șt 
Ilea (Univ. Craiova).

V. POPOVICI - eornp.
★

Pe terenul din perimetrul bazei 
sportive a clubului Universitatea 
Timișoara, încep astăzi întrecerile 
din cadrul finalelor universitare la 
handbal. La startul întrecerilor »-au 
prezentat următoarele echipe : U- 
niversitatea București, I.E.FA, U- 
niversitatea Iași, Institutul pedago
gic Tg. Mureș, Universitatea Cluj 
șl Universitatea Timișoara — la 
feminin, Universitatea Brașov, In
stitutul Politehnic Galați, Valsul 
ta tea Cluj, Universitatea Crsâova șt 
Universitatea Timișoara.

Jocurile, care se £xpcri* de astAx 
și pînă stmbâta, w avea loc ta 
fjecare zi, dimineața șt dnp*-amia- 
za, fiind așteptate cu mare intere» 
de publicul 
noscător al 
acest public 
ritate din studer.fi. care 1st var «cs- 
țlne favoriții cu oNșariM «Mb- 
ziasm.

Petre

STEAUA LOCUL I

In IntIlnirea CU DUKLA Șl HONVED
C 2—1000 m : 1. Gh. Danilov — 

Gh. Simionov (Steaua) 4:07,0; 2. 
L. Buday — L. Kosdy (Honved) 
4 14.1 ; 3. T. Buday — G. Rothati 
Honved) 4:15,7.

K 2r-500 m (F): 1. M. Ivanov — 
N Sedcvnic (Steaua) 2:01,6; 2. N. 
Mazgea — N. Nicolee (Steaua) 
1CE.9.

K 4—1000 m: 1. Pocora — H. 
Irimta — Vartolomeu

Steaua) J3CJ; 3. SctWâhauser — 
Ba^eonv — Kovacs — Kluka (Hon- 
v-d* 3~25.î ; 3. HermfeJo — Celor- 
rte — Al vei e — Sens (Sper.fa) 
saejL

LZ0T

ILEANA SILAI

DE ASTĂZI. LA CLUJ

400 m și 61,6 pe ultimii 
— davedind, la capătul 
Încheiate în 2:02,4, posi- 
de a-și impune ritmul, 

interesant de urmărit și

ar- 
din 
cla- 
ori 
în

recordurile
la 400

3-a născut la 
14 octombrie 1941, 
la Cluj, art 1.67 
m ți 54 kg. Face 
parte din secția 
de atletism a 
C-S.M. Cluj fi

tn — 53,5, >00 m
ji 3:47,4 
m, pre- 
recordul 

(neofi- 
distanța 
m —

cu mo

l re » ♦

Caorc ir*-a

ciclism
numai două

r
ion GYOftrn

Ia
de

(Vrmare 
din pag. I)

gropile de aruncări, de 
de tenis sau din jurul 
de șah. Și nu arareori, 
joc s-au dovedit neîncă-

IX p. 
studii, 
zele p
M facultăți, 
pentru alcătairea i 
lnceptnd chiar 4 
antrenindn-se și 
cesive. Sint cnpi 
vitatea sportivă • 
tineri ți, în plus, ei 
practice sportul ii 
și continuu.

Intr-adevăr, putusem constata, •- 
sistind Ia meciuri sau diferite în
treceri că studenții celor cinci fa
cultăți ale Institutului de 
ții din București, Coaa 
Instalații, Căi fente. 
poduri. Hidroenergetic 
liarizați eu secretele pasiunilor lor 
sportive.

0 FRUMOASA REUȘITA SPORIT.»
E cu atât mai plăcut să întâl

nești o mulțime de tineri pe o fru
moasă bază sportivă, cu cit, după 
două zile de ploaie interminabilă, 
pe cerul senin apare un soare stră
lucitor. Așa s-a întâmplat simbâtă 
după-amiază la baza sportivă uni
versitară de la lacul Tei. S-a des
fășurat aici ultima fază — cea fi
nală — a tradiționalelor întreceri 
dotate cu „Cupa Anghel Saligni”, 
aflate anul acesta, la a X-a ediție.

Alături de „Triunghiularul facul
tăților de drept", de „Agronomia- 
da“ și alte concursuri specifice fa
cultăților cu profiluri asemănătoare 
din rețeaua de Invățămînt superior, 
„Cupa Anghel Saligni" rămîne una 
dintre modalitățile cele mal grăi
toare de manifestare a pasiunilor 
sportive ale studențimii noastre. 
Pentru toți cel prezenți, cu atlt 
mal convinși ne-au apărut cei a- 
proximativ 300 de finaliști — repre
zentând peste 1600 de studenți car» 
luaseră inițial startul — că jubi
leul a fost onorat din plin : defi
larea plutoanelor celor cinci fa
cultăți ale Institutului, afișe, atmo
sferă de sărbătoare, disputele apri
ge de pe terenurile de volei, bas
chet, fotbal, de pe pistele de aler
gări, de la sectoarele de alergări 
sau de Ia 
la mesele 
câmpurilor 
spațiile de 
pătoare ; veniseră și al ți studer.ți, 
colegi ai celor ce se întreceau ofi
cial pentru cucerirea titlurilor pe 
Institut, să-i încurajeze sau, pur și 
simplu, să asiste la un spectacol 
agreabil. Dar pentru mulți, tenta-

ALEC NĂSTAC

echipa nafională 
de junioare. Este 
medaliată ea 
gint la J.O. 
Mexic |i t-a 
sal de două 
pe locul FI
proba de >00 m 
la campionatele 
europene de eală 
(Sofia 1971 ți 
Grenoble 1972). 
Deține la această 
oră 
naționale

— 2:00,9
— 1000 
cum fi 
mondial 
cial) pe 
de 500
1:11,5. In 1970 a 
făcui parte din 
echipa Europei 
ears a tnttlnit.
Ia Stuttgart, se
lecționata Ame
rica.

VIA r XT PRORELE DE JIAIOR1?

L tsai. 
destul 

e* !a r * 
v-jtor

5es VALL«3C. aroi

propia șl mi 
dul mondial.

Duminică, Ia concursul repu
blican de primăvară, clujeanca 
a făcut o cursă de o regularita
te aproape perfectă — 60,8 pe 
primii 
400 m 
probei 
falii tă ți 
Va fi 
evoluția sa viitoare (lunile mai 
ți iunie), cînd campioana țării 
va întîlni și adversare care s-o 
solicite din plin. Oricum, Ileana 
Silai se înscrie de pe acum ca 
o autentică speranță a atletis
mului feminin pentru J.O.

AT A IA SKAGOV

BALCANIADA ’72 O EDIȚIE EDIFICATOARE

ASUPRA POTENȚIALULUI PUGILISTIC PENTRU J O

...MAftMCĂ
LA HERĂSTRAL

HU TOATE ECHIPELE J

AU DAT SATISFACȚIE ÎN TURNEUL TIMIȘOREAN |

cu vârsta in Jurul a 19 ani. ne-a dat 
din nou încrederea că aici, sub în
drumarea competentă și inimoasă 
a profesorului Vasile Mureșanu. 
baschetul clujean va găsi acele re
surse care să-l reeducă pe poziți
ile fruntașe deținute pînă nu de 
mult Colegii lor mal vârstnici, bas- 
cbetballștil de la Universitatea, au 
fost o umbră • ce ereu cîndva. 
Fr&nîntările interne, comoditatea 
unor jucători, nrfncadrarea pregă
tirilor în limitele cel puțin minime 
ale solicitărilor antrenamentului 
modern (ca volum ți intensitate), 
toate acestea au dus la evoluția 
treptat mai slabă a formației.

Voința București și Politehnica 
Galați au făcut eforturi disperate 
pentru a tranșa la Timișoara dis
puta pentru evitarea retrogradării, 
dar soarta lor a rămas nedecisă 
pînă la încheierea acestei săptă- 
mini cînd, la București, se va des
fășura ultimul turneu al actualei 
ediții a diviziei A.

In sfârșit, evoluția mai mult de
cât modestă a echipei Mureșul ne-a 
amiatit cu nostalgie, dar și cu a- 
mărâciune, despre ce a reprezentat 
cândva orașul Tg. Mureș pentru 
bascheml românesc. Cit privește pe 
Universitatea Timiș tara. nu mai 
șcm ce să t.eoem Ani de zile ju
cător.: s-eu pitns că nu an antrenor 
pe măsura valorii lor individuale. 
Acum. la cirma lotului se află Tra- 

a cărui com- 
recunoscută

ian Cocstantinescu, 
peiență este unanim 
in țara noastră. Dar treburile con
tinuă să nu meargă bine, deoarece 
.veâeteir* formației. Czmor, Cîm- 
peanu și Viciu, se dovedesc refrac
tare necesităților antrenamentului 
modern, iar disciplina lor lasă și 
ea de dorit. Credem că ar fi cazul 
ca Biroul secției să pună odată pi
ciorul în prag și să lichideze caren
țele care 
echipei.

minează performantele

D. STÂNCULESCU
CLASAMENT

JUNIORII ASALTEAZĂ
TITLURILE DE CAMPIONI

Cea de a 18-a ediție a campio
natelor republicane de lupte libe
re, juniori (mari și mici), progra
mează, începlnd de astăzi și pînă 
joi, la Cluj, întrecerile finale. Com
petiția prezintă, de această dată, un 
plus de Interes pentru că pe lingă 
titlurile naționale vor fi desemnați 
și juniorii ce vor participa la cam
pionatele europene de la începutul 
lunii iulie.

Astăzi, în sala sporturilor din 
Cluj, vor avea loc două reuniuni : 
de la ora 10 și de la 17. Pentru 
conducerea partidelor au fost de
semnați cei mai buni arbitri, prin
tre care Valentin Bați (Timișoara), 
Gheorghe Marton (Cluj), Ion Cer
nea și Vasile Toth (București), pur
tători ai ecusonului F.I.L.A.

De menționat că dintre campio
nii de anul trecut sint prezenți 
printre finaliștii confruntărilor de 
la Cluj majoritatea juniorilor.

Marți seara, fn sala Ataturk din 
Ankara va răsuna primul z .tg al 
celei de a Vil-a ediții a Balca
niadei de box. Spre deosebire de 
alte întreceri ale celor mai buni 
pugiliști din Balcani, de data acea
sta, actuala ediție prezintă un

nat pe Pita Bafira, Natalia Andrei 
și Maria Lincă (ultimele două fiind 
Si protagonistele probei de 1500 m. 
în care craîoveanca a stabilit un 
valoros record național a oasicr.as 
realmente publicul spectator. La 
prima sa apariție oCcială. după o 
îndelungată absență, flop-ista nr. 1 
a lumii a trecut ștacheta ridicată 
la 1,82 m. renunțînd în continuare 
pentru a se menaja. O plăcută sur
priză — Draga Comșa. pentru pri
ma dată într-o asemenea postură 
onorantă (locul II). pe baza unu: 
bun record personal (1.78 m'.

în continuu progres. Valentina 
Cioltan se apropie vertiginos de 
granița celor 18 metri, performanță 
posibilă — după forma arătată — 
chiar în apropiatele confruntări in
ternaționale. Valeria Bufanu a ră
mas. în sfîrșit. singură pe lista re
cordurilor naționale de sprint, gra
ție aeelui 11,4 pe ..sută“. realizat 
sîmbătă după-amiază. Rămîne însă 
ca acest rezultat, ca și performan
țele Marianei Goth (23,8) Ia 
200 m și Elenei Vintilă (6.29 m) la 
lungime, să fie confirmate într-o 
companie internațională selectă. _ In 
mod surprinzător, duelul Marion 
Becker—Mihaela Peneș nu numai 
că nu s-a soldat cu rezultatele aș
teptate, ci, practic, nici nu a avut 
loc. deși ambele au fost înscrise în

ccncurs I Noua 
naiâ. nerefăeXâ 
denuil suferrt ta 
îăntim n-a avut dectt • 
aruncare reușită feu care 
sat pe locul X—). ta timp 
eia Penes mei n-a reușit s 
sifiee !

Trecând în revistă probele 
line, nu s-ar putea spubc că ete nu 
au purtat o notă de evident echi
libru, dar motivele de satiatac: c
— ne referim la valoarea etfreâcr
— au fo< incomparabil mai reduse 
Nicolae Perțea. cu noul sâc leerd 
(117) care este echivalent*:! btee- 
mului «impîc, confirmă forma btir.ă 
din această primăvară, ca $i cole
gul său E. Sebestyen. erocemetrat 
de două on în 13A Alături de eei 
doi hurdleri, scrinterui Tomi T** 
trese a 003) și Șerban loan, eu 2,14 
m la înălțime, s-au înscris pe ta
bloul de onoare al competiție. în 
rest, rezultate nesemnificative în 
probe deficitare cronic (MO m, 1500 
m. 5000 m, 10 000 m, 400 m g. gre
utate, disc, suliță, ciocan) la care 
ne vom referi cu un alt prilej.

Remarcabilă prezența In acest 
concurs a eșalonului de speranțe 
al atletismului românesc. Și nu a- 
vem în vedere doar pe I .iliana Leau 
(câștigătoare neașteptată Ja 400 m 
in 55.0). sau pe Eleonora Monoranu 
și Roxana Vulescu, componente ale 
echipei naționale de senioare, ci și 
o serie întreagă de tineri (R. Ga- 
vrilaș, Mariana Nedelcu, N. Ones- 
cu, T. Stan, ilorica Neagu, E. Geor
gescu) care au animat întrecerile, 
obținînd rezultate ce arată clar 
perspectivele pe care le au.

Balcaniada va oferi, cu «1- 
«hipcte aprige In care, 
sportivit români stnt con-

Po«i IOVAN

HS

I E f S »-eu prezenta: 
ine dec: Ia campionat insă eăe 
nu au atins maruritatea Rapidului, 
ăesi dispun oe jucătoare vaforease. 
Este de așteptat ca aceste docâ e- 
chipe să facă m salt apreciabil in 
sertsni rirtor tcind expet hai ța ti
nerelor sate jucătoare va fi mai 
vasta,, deci să exnita. și pretenții 
fnsâ£xate la tiujl n^knal.

în plutonul de mijloc, Dinamo a 
araiaț pertenereior oe intreerre că 
prezenta ei ac 'lo a fost, toiuși, ac
cidentală. Acest turneu, lipsit de 
misă, nu a avut dami decât să men
țină echipele în compatâție. Poate 
că mai nimerit ar fi fost ca fede
rația să programeze 
turnee finale de cite 6 echipe. In 
grupa de la Galați, a codașelor, 
minunea fn care nimeni nu mai cre
dea s-a întâmplat: Constructorul 
Arad a învins pe C.S.M. Sibiu 
cre'-nd pollgrafelor posibilitatea de 
a se salva de retrogradare. Dar 
C_P București și-a 9emnat, apoi, 
singură intrarea in... B prin înfrîn 
gerea suferită In fața Universității 
Timișoara.

Ca valoare Crește, turneul de la 
Pitești a fost mtrit superior celor
lalte. El a arătat că voleiul nostru 
feminin are încă suficiente resurse 
de reabilitare și de afirmare pe plan 
internațional. Este nevoie doar de 
un plus de pregătire a unor de
mente dotate — Meri* Matei. An
gela Moroianu, Eva Klein, Ștefa-

L Dir-ur.o
2. Steaua
3. PodiL Buc.
L Univ. Tlm.
5. WU- Cluj
C. Rapid
7. LC.HJ.
ft. Polit. Cluj
ft. IEFS

IX Mureșul Tf 
lft. Vrâ;a B;ic.
ÎL Pottt. Galați 
12. Murețul Tg. M.

1

M.

ION BOBÎLNEANU CONDUCE 
ÎN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK

ARAD (prin telefon). —
Etapa I a campionatului republi

can de dirt-track a reunit la start 
14 concurenți din București, Sibiu 
și Arad. In prima manșă maestrul 
sportului I. Bobîlneanu, campionul 
național de anul trecut, a reușit 
să-l depășească pe linia»' de sosire 
pe rutinatul I. Marinescu. In conti
nuare lupta pentru primul loc s-a 
dat între Bobîlneanu și Sora- ambii 
reușind să acumuleze pînă în ulti
ma manșă cite trei victorii. în a- 
ceastă luptă directă avea însă să 
cîștige Bobîlneanu care, în ultima 
manșă a „scăpat" de rivalul său 
(Sora) care a căzut chiar după prima 
turnantă. Iată clasamentul primei 
etape: 1. Ion Bobîlneanu (Voința 
Sibiu) 12 p, 2. Ion Marinescu (Met. 
București) 9 p, 3. Gheorghe Sora 
(Met. Buc.).

Ștefan IACOB, coresp. județean

2 2421—1869 36
4 2155—1367 54
9 2216—18K 48

10 2310—2059 48
45
45
42
39
38
33
37
36

29 27
29 25
29 20
2Î 19
29 16 13 2014—1927
29 16 13 1959—1975
29 13 16 1817—1833

10 19 1892—2054
9 20 1S7J—2084
«
8
7
4

£9
29
29
29
29

25
21
22
25

1932—2547
1773—2883
2056—2239
1932—2517 33

DUPĂ DOUĂ ETAPE

IN „CUPA ORAȘELOR", CONDUCE V. HOJA (MUREȘUL)
TG. MUREȘ (prin telefon). —
Sîmbătă și duminică, cicliștei 

angrenați în competiția ..Cupa o- 
rașelor- $t-au disputa: întâietatea 
la Tg. Mureș. în prima zi. aler
gătorii au avut de absolvit, pe ruta 
Tg. Mureș — Acățart, proba indi
viduală contracror. ametru. progra
mată pe o distanță de 12 km. Do- 
zîndu-țl mai bine efortul, Z. Ele- 
keț (Brasov) a terminat învingător 
cu timpul de 19-25 — medie ocară 
37,930 km. Pe focurile următoare 
s-au clasat Valentin Hoța (Mure
șul) 18:44, C. Haiduc (Ploiești) 
1947— în clasamentul pe echipe, 
Brașovul ți Clujul, acumuîlnd ace
lași numâr da puncte (24), s-au si
tuat pe primul loc. Pe locul 3, eu 
17 p, s-ou clasat c-.eiiștii din Tg. 
Mureș.

în ziua următoare alergătorii s-au

aliniat în proba de „bloc". Ei au 
avut de parcurs 50 km pe șoseaua 
Tg. Mureș — So vata. învingătorul 
cursei : Tiberiu Toro de la Brașov. 
Brașoveanul a fost urmat, în ordi
ne, de Valentin Iile (Brăila), Zol- 
tan Elekeș (Brașov), Valentin Hoța 
(Mureș), N. Voican (București). în 
clasamentul pe echipe, în această 
a doua zi, victoria a revenit repre
zentanților orașului Brașov cu 33 
p, urmați de Brăila 17 p ți Bucu
rești 18 p.

Clasamentul generai al „Cupei o- 
rațelor" după două etape arată ast
fel : 1. Valentin Hoța (Mureș) 60 p, 
2. Valentin IUe (Brăila) 5S p, 3. 
Tiberiu Toro (Brașov) 40 p. în cla- 
samentul pe echipe conduce Brașo
vul cu 84 p.

loaa PÂU9 — coreop. Județean

TRAGEREA SPECIALA
atribuie in numâr NELIMITAT

BANI, AUTOTURISME, EXCURSII
PUTEȚI PARTICIPA PE BILETE DE 3 LEI. 6 LEI Șl 15 LEI VARIANTA

VARIANTELE DE 15 LEI VĂ DAU DREPTUL DE PARTICIPARE LA TOATE EXTRAGERILE 
CU ȘANSE MARI DE CÎȘTIG

Ml ULTIMA 21 PENTRU PROCURAREA BILETELOR!
--Ol

ÎNTRECERI viu disputate
IN CAMPIONATUL

DE MOTOCROS
Pe un timp splendid și un teren 

Ideal, la Moreni s-a desfășurat du
minică etapa a IlI-a a campiona
tului de motocros. La clasa 70 cmc 
(motorete), veteranul Petre Oprea 
(Steagul roșu Brașov) l-a întrecut 
pe tînărul Ernest Miiller (Steagul 
roșu Brașov). La clasa juniori, N. 
Murgoci (Poiana Cîmpina) a reușit 
o frumoasă performanță cîștigînd 
ambele manșe. Mult așteptata apa
riție a lui Ștefan Chițu (Poiana 
Cîmpina) la elasa 250 cmc a con
firmat pe deplin forma «a bună. 
Chițu a dominat autoritar întrece
rea. Clasamente : motorete : 1. P. 
Oprea 8 p, 2. E. Miiller 6 p, 3. Gh. 
Banu (Met Buc.) 4 p ; Juniori : N. 
Murgoci 8 p, 8. St Paraschlv (Loc. 
PL) 8 p, 3. A. Benedec (St roșu 
Bv.) 4 p ; 250 emo s 1. St Chițu 8 
p, 2. M. Banu 6 p, 3. A. Crisbai 
4 p ; 500 cmc: 1. A. Ionescu 8 p, 
2. FL Davtdeocu 6 p, 3. Tr. Moașa 
4 P.

Gheorghe ILINC A — coresp.

mai'72

PRONOEXPRES

studer.fi


Mr. 7056

ROM* MU'

Autorul performanței este Victor Rusu — locul 3 la stilul „aruncat

valoros rezultat de 135 kg. care constituie ți un ooe record național
nostru, Victor

comportare con-
Reprezentantul 

Rusu, a avut o 
stant bună, fapt care î-a permis să 
stabilească un nou record și la 
total, cu 345 kg, cifră care poate

dup*

In programul xilel

CATEGORIA UȘOARA
Cel mai valoros rezultat In acest 

an l-a realizat sportivul sovietic 
M. Kirșinov — 445 kg, performanță 
care ne determină să-i acordăm 
prima șansă. Principalii săi adver
sari sînt polonezii Z. Kaczmarek 
și W. Bazanowski, care au reușit, 
în primele luni ale anului, să ri
dice. la totalul celor 3 stiluri, 435 
și, respectiv, 425 kg. Nu este lip
sit de șanse nici bulgarul M. Ku- 
eev, cu un total de 432,5 kg.

Halterofilul român Fiți Balaș 
(420 kg in acest an), s-a restabilit 
după accidentul avut, și va lua 
startul în întreceri, alăturindu-se 
protagoniștilor categoriei.

Tot la această categorie este 
probabil să concureze și sportivul 
postru A. Mihuț, cea mat bună 
performanță a sa, în acest an — 
385 kg. Numărul mare de concu- 
renți (22) a 
rea a două 
marți : orele

determinat organiza, 
reuniuni in ziua de 
10 și 17,30.

fi luată în considerație pe plan eu
ropean. De remarcat că Victor Rusu 
a ratat doar una din cele nouă în
cercări la care a avut dreptul în 
concurs, ceea ce atestă buna Iul 
pregătire.

Judecind 
luat, după 
execuțiilor . ___
ridicat barele, avem impresia că 
halterofilul român și secondanțil 
lui au manifestat prea multă pru
dență. Nu vom fi niciodată parti
zanii supraaprecierii forțelor pro
prii, al hazardului, dar credem că 
puțin mal mult curaj l-ar fi ajutat 
Pe Victor Rusu să adauge eiteva 
bune kilograme totalului său. Spec
tatorii prezenți duminică diminea
ța în Sala sporturilor din Constan
ta nu vor uita multă vreme tensiu
nea din finalul luptei la categoria 
cocoș. După două stiluri. R Be
lenkov (U.R.S.S.) avea un avantaj 
de numai 7,500 kg față de trei ur
măritori : A. Kirov. G. Todorov 
(Bulgaria) și W. Korcz (Fotonii, 
toți foarte buni aruncători*. An
trenorul șovietic. Alexei Medvediev 
a făcut un calcul simplu: 
stabilit lui Belenkov pro. 
140, 145 kg (ultima cifră 
perioară cu 1 kg recordu 
pean deținut de Vahonin . socotind 
— după cum ne-a și dacian* - 
că elevul său va reuși 14* kg. di 
prima încercare la ace^s-ă gre-. 
tate. ceea ce l-ar fi pus ia ulară 
tie orice pericol in lupta pemtrti 
primul loc. Dar. emoționat uereu- 
șind să se concentreze, poate și ti
morat de ușurința cu care Kirow 
reușise să ridice 135 sg. Belenkov 
a ratat de două ori la 140 kg. a 
făcut un total de 360 kg «cu 10 kg 
mai puțin deci; recordul său per
sonal), oferindu-i lui Kirov o mnre 
șansă de a intra tn peseta titlului 
tn cazul tind va reuși l*5 kg

felul cum a evo- 
a curate țea tehnică a 

și ușurința cu care ■
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DIVIZIA C ETAPA A XXla

'SCHIMBARE DE LIDERI IN SERIILE A lll-a, A Vl-a Șl A Xl-a 
I
I
I
I

Dorobct

Pașoanl

Etapa vUtoara : Otelul Galați 
Trtoolor arăll*. ~ - - -
Ancora Galați.
•,M. Constanța, 
viitorul Brăila, 
Dunărea Tuloea, 
Mangalia. Delta 
gidia.

___ Unirea 
Granitul Babadag — 

Constructorul Galați — 
Cimentul Medgidia — 
neotrlca Constanță — 
Portul Brăila — Marina 
Tulcea — I.M.U. Med-

I. Lotrul Brezot 
1«. 
u.
IX
13.
14.

INTERVIUL NOSTRU

KLEMENS ROGULSKI (Polonia)
WIUBESC CATEGORIILE MICI“

Poloniei la

Celuloza Călărași

De 7 ori campion al 
categoriile mijlocie și semigrea, a- 
cum antrenorul lotului național, 
Klemens Rogulski este un bărbat 
căruia 
păstrat 
culisele marii scene Pe care se 
desfășoară 
a atleticii 
din greu, 
vi lor săi, 
cercărilor, 
tindu-și sportivii.

Profităm de o scurtă pauză, în 
cadrul acestui program încărcat 
spre a obține interviul-fulger

— Publicul halterelor iubește, 
mai cu seamă, lupta la categoriile 
mari, duelurile coloșilor, în care 
Se ridică greutăți impresionante, 
incredibile. împărtășiți această pre
ferință ?

— Nu. Mie mi se par mult mai 
semnificative și mai spectaculoase 
performanțele care 
tegoriile mici. Un 
aritmetic îmi dă 
,.muscă“ cîntărind 
me aruneă o bară 
cam de două ori și jumătate pro
pria sa greutate. Păstrind proporți
ile si rapoartele, un supergreu de 
14G kg, să zicem, ar trebui să fie 
autorul unui record de... 350 kg. 
Cine se încumetă să-1 realizeze ?

— Cum apreciați această ediție 
românească a întrecerii T

— Excelentă din toate punctele 
‘ de vedere : ca organizare, ca popu-

practicarea 
nealterată

sportului i-a 
tinerețea.

um 
sre

în

întrecerea continentală 
grele, Rogulski muncește 
urmărind încălzirea ele- 
calculînd greutățile în- 
făcînd masaj, îmbărbă-

se obțin la ca- 
simplu calcul 
dreptate. O

52 de kilogra- 
care reprezintă

Noi cîștigători 
la Loz in plic!
Apariția lozurilor ciștigâtoare 

autoturisme, bani și butelii de 
ragă? continuă fără întrerupere.

de
a-

ȘiAstfeL se prezintă zilnic, alți 
alți cîștigători spre și-și ridica im
portantele premii 
Tn plic.

obținute la LOZ

recenți cîștigători 
numără și parti-

Printre, cei mai 
de autoturisme se 
cipanții: Jurebie Mișu — Tg. Jiu = 
DACIA 1100 ; Uzkai Franeisc — 
Petroșani = DACIA 1100 ; Durboa- 
că Constantin — corn. Prisăcani, 
jud. Iași = DACIA 1100 ; Tudoroiu 
Tudor — Cîmpulung, jud. Argeș = 
SKODA S 100 ; Lukacsffy Arpad — 
Gheorghieni, 
SKODA S 100 Ș.a.

jud. Harghita

Cîștigurlle în bani nu s-au lăsat 
nici ele mai prejos și continuă să 
iasă în întreaga țară. Dintre cei 
mai recenți cităm pe : Steiner Ti- 
beriu — Oradea ■> 20.000 lei ; Un- 
gureanu Petru — com. Brăești, sat 
Popeni, jud. Botoșani = 20.000 lei; 
Cruceru Neculal — Brașov ■= 20.000 
lei ; Seceleanu Ion — corn. Poarta 
Albă, sat Nazarcea, jud. Constan
ta “ 20.000 lei ; Scutarul Constan
tin — com. Gropnița, jud. 
20.000 lei g.a.

Iași

PRONOEXPRE3
PREMIILE CONCURSULUI

DIN 10 MAI 1972 :
Nf 1»

varian-
16,95 a

REPORT CATEG. 1 i 1.433.836 lei.
Extragerea a Il-a: Cat. A i 1 

variantă 25°/o a 63.395 lei șl 1 
variantă 10°/0 a 25.358 lei ; Cat. B i 
19,90 a 4.460 lei ; Cat. C ; 61,85 a 
1.435 lei: Cat. Dl 2.820,95 a 60 
lei : Cat. E i 182,60 a 200 lei; Cat. 
F : 3697,40 a 40 lei.

Premiul categ. A 25’7o a revenit 
lui DUMITRU MEZDREA, din 
Ploiești, care cîștigă. la alegere, un 
autoturism plus diferența în bani 
sau suma integrală.

Rubrică redactată âe
LOTO-PKONOSPORT

9 22—30 19
10 28—35 18
8 17—20 17

10 24—38 17
11 17—35 14

7 5
7 4
4
6
4
4

Etapa viitoare s Chimia Tr.
Unirea Drăgâșani,
Dacia Pitești, Petrolul Videle — Mus
celul Cîmpulung, Oltul Rm. Vîlcea — 
Flacăra Moreni, Lotrul Brezoi — Metalul 
Mija, Petrolul Ttrgoviște — Oltul Slati
na, Rapid Piatra Olt — Comerțul Ale
xandria.

SERIA A Vll-a
Progresul Strehala — Metalul

2—? (0-1)
Progresul Corabia — Dunărea

1-1 (0-1)
Știința Petroșani — Răsăritul

1-2 (1-1)
Meva Tr. Sevgrln — Minerul Rovinarl 

(aminat)
Steagul roșu Pleinlța — Metalul Tr. Se

verin 2—3 (9—2)
Minerul Motru — 

(0—0)
(Corespondenți : 

B. Staicu, I. Julea
1. Metalul Tr. Severin
2. Știința Petroșani
3. Minerul L-upeni
4. Minerul Motru
5. Dunărea Calafat
6. Pandurii Tg. Jiu
7. Steagul r. Plenița
8. Răsăritul Caracal
9. Progresul Corabia 

10. Meva Tr. Severin 
11 Metalul Toplet 
12. Progresul Strehala 
IX Minerul Rovinari

Oltul Hm. Vîloea 
Petrolul Videle 
Sporting Roșiori 
Muscelul C.-lung 
Rapid P. Olt

11 
>1
21
21 
tl
11

•
s
s____ _ __
flî 17— 39 13

___„ ... Măgurele —
Sporting Roșiori —

Simlem Sllv*ni8i — Gloria 
Z-0 (9—0)
Bala Mare — Voința Care!

Victoria Cărei — Minerul Baia Sprit 
9-2 (1-t0)

Măgura 
Baia Mare

Topltorul
1—o (0—0)

Bihoreana Marghlta — C.I.L. Sighetul 
Marmației 2—1 (1—1)

Unirea Zalău — Bradul Vlșeu 1—0 
(0—0)

(Corespondenți : T. 
țeni, Tr. Silaghi, T. 
Pașcalău).

1. Victoria Cărei
2. Unirea Zalău
3. Minerul B. Sprie
4. Bihoreana Marghlta
5. Topitorul B. Mare
6. Minerul Cavnic
7. Bradul Vișeu
8. C.I.L. Sighet
9. Someșul S. Mare

10. Recolta Saîonta
11. Voința Cărei
12. Gloria B. Mare
13. Constr B. Mare
14. Măgura Șimleu

Etapa viitoare : Bradul
torul Baia Mare, Măgura Simleul Silva- 
niei — Victoria Cărei. Gloria Baia Mare 
— Bihoreana Marghita. C.I.D. Sighetul 
Marmațiel Recolta Salonta, Someșul 
Satu Mare — Unirea Zalau. Minerul Baia 
Sprie — Minerul Cavnic, Voința Cărei — 
Constructorul Baia Mare.

SERIA A Xl-a
Soda Ocna Mureș — C.I.L. Gherla 1—0 

(0-0)
Unirea Dej — Tehnotrig Cluj 0—o 
Dermata Cluj — Progresul Năsăud 4—1 

(3—1)
Metalul Alud — Arleșul Ctmpia Turzil 

3—1 (0—0)
Industria slrmei Cîmpla Turzil — So

meșul Beclean 7—1 (4—1)
Chimica Tlmăvenl — Arleșul Turda

3— 1 (0—0)
Minerul Kodna — viitorul Tg. Mureș

4- 3 (»-l)
(Coreapoiulențl i E. 

Prodan, K. Pehervari, 
Tonea, AL Ganea).
L Ind. drznai C. T.
X Chimica Ttmâvecd
X C.IJU Ghsrta 
A Arie»ul Turda 
i Darman Chd 
X Ustiea De) 
X Metalul Aiud 
». Virtorol Tg. Mureș
• Soda Ocna Mureș

14 Arie»ul c. Turzil
11. Tehnofrig Cluj 
IX Progresul Năsăud
13. Mîr.erul Rodna
14. Soe-.eșul Beclean

. Teodor, Z. Debre- 
Topan, L. Chira, A.

33
27
26
25
23
22
21
20
19
19
17
16
14
12

Vlșeu — Topi-

21 15 3 3 53—16
21 11! 7 4 25—15
21 10 6 5 36—12
21 11 3 7 33^26
21 10 3 8 25—30
21 8 6 7 32—22
21 8 5 8 24—26
21 9 2 10 26—28
21 9 1 11 29—27
21 8 3 10 28—43
21 7 3 11 29—33
21 6 4 11 16—32
21 4 6 11 2.5—45
21 5 2 14 17_34

RAFAH 5ELEMK0V HISS,

Laromet

V. Q.

T.M. Bucu-

Celuloza Câlărașl 
Voința București

CAMPIONUL CATEGORII COCOS

<r—* —F

de

Ol 15—»

-

I iputimg

I
I rHtr-țe Tr.

sola a
ol Facsanl

CAMPIONATELE ELROPENE DE HALTERE
(Urmare din pag. I)

alții. In final i-a revenit medalia 
de argint cu 125 kg la egalitate 
cu învingătorul probei, polonezul 
M. Trebicki. care a fost mai ușor 
cu 150 de grame. Pe locul 3 — D. 
Șanidze (U.R-S.S.) cu 122,500 kg.

„Furtuna” de Ia stilul „împins” 
avea să fie trecătoare. Următorul 
stil, „smulsul", care presupune o 
înaltă pregătire tehnică, a restabi
lit ierarhiile previzibile ale cate
goriei. Albanezul Pampuri a intrat 
primul în concurs, la cea mai mică 
greutate — 85 kg — și a ratat de 
trei ori. părăsind întrecerea. Și în
vingătorul primei probe, Trebicki, 
a început destul de jos, la 105 kg, 
arătînd că nu emite prea mari 
pretenții. Și astfel, lupta s-a dat 
în principal între Șandize. Nuri- 
kyan și Zander (R. D Germană). 
Foarte sigur pe el, reprezentantul 
Uniunii Sovietice a ridicat cu mul
tă precizie 115 și 120 kg, făcinri 
apoi o tentativă de record mon
dial la 125,500 kg. (v.r. 125 kg: 
Myake — Japonia). Încercarea nu 
i-a reușit, dar Șanidze avea asi
gurat primul loc și un avans de 
9,500 kg după două stiluri. Pe lo
cul următor s-a clasat F. Nurikyan 
(Bulgaria), care a ridicat cu des
tulă ușurință 110, 115 și apoi 117,50 
kg, iar al treilea a fost W. Zan-

der (R. D. Germană) — 112JM kg. 
Principalul contracandidat al lui 
Șanidze în clasamentul ger.eral al 
categoriei, G. Trebicki, a rămas la 
110 kg.

Ca și în zilele precedente, stilul 
„aruncat” a prilejuit o formidabi
lă încleștare între concurenți deși
— practic — liderul Șanidze nu 
mai putea fi ajuns. După cea de a 
doua încercare, trri concurenți (Șa
nidze, Nurikyan și Nowak) reuși
seră 150 de kg. Atletul bulgar a 
încercat în ultima încercare la ba
ră pe care i-o permitea regulamen
tul să doboare recordul mondial 
de 155.500 kg aparținindu-i, 
17 martie 1972, sovieticului 
Karimov, cerind discuri pînâ 
kg. Tentativa însă nu i-a 
In schimb, Șanidze, în cea 
patra încercare, 
perb cele 156 kg. 
record al lumii.

Clasamentul la 
Șanidze — 15X5 _
— 150 kg. 3. M. Nowak — 150 kg.

Clasamentul general al catego
riei : L D. Șanidze (UJELSS.) — 
395 kg; X F. Nurikyan — (Bul
garia) — 357.500 kg : X 5L Nowak 
(Polonia) — 375 kg ; 4. H. Trebicki 
(Polonia) 375 kg; 5. W. Zander 
(R.D.G.) — 37X5 kg; t P. Tanti 
(Italia) — 360 kg

de la 
Erkrm 
la 156 
reușit 
de a 

a „aruncat” su- 
stabilind un nou

„aruncat*: 1. D. 
kg. X Nurikyan

Tuple)

PE SCURT
• Interesul față de 

campionate este foarte 
mare in presa europea
nă. La întreceri asistă 
peste 50 de ziariști, re
porteri de radio și te
leviziune din 23 de țări. 
Cel mai lung drum, 
pentru ajunge la 
Constanta, l-a făcut 
confratele Aleksandr 
Kolesnikov, de la «So- 
vetski sport“. Ei esre 
corespondentul pentru 
Extremul orient al zia
rului, locuiește la Ha- 
barovsk. în estul Sibe
riei șl a zburat timp 
de șase ore, fără esca
lă, cu un n 62 pînâ la 
Moscova, aooi îneă trei

PE SCURT • PE SCURT
restul 
cind-o

CAMPIONATE...
AUSTRIA (etapa a 24-a) : Alpine 

Donawitz — Admira Wacker 2—2 ; 
Bischofshofen — Sturm Durisol 
0—1; Voest Linz — ASK Linz 
1—0 ; Wacker Innsbruck — Eisen- 
stadt 1—0 ; Austria Viena — Ra
pid Viena 2—1 ; Wiener Sport Club 
— Simmering 2—0. Clasament: 1. 
Voest Linz — 32 p ; 2. Wacker 
Innsbruck — 32 p ; 3. Austria Vie
na — 32 p.

OLANDA (etapa a 33-a)» F CL 
den Bosch — Ajax Amsterdam 
0—1 ; F. C. den Haag — Telstar 
2—i ; f. C. Utrecht — Sparta Rot
terdam 0—0 ; Vitesse — NEC Nij
megen 2—3 ; DWS Amsterdam — 
PSV Eindhoven 1—1 : Volendam — 
F. C. Twente 0—0 ; Go Ahead De
venter — NAC Breda 1—0 ; Feye 
noord Rotterdam — Excelsior Rot
terdam 1—1 ; MW Mastricht — 
F. C. Groningen 2—2. Clasament • 
Ajax — 61 p; Feyenoord — 53 p ; 
F. C. Twente — 46 p.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

31 
Î9
2S
27
2S 
a
20
20
11
It
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
9.

10.
11.
12.
13.
14

Mischle, 
Șișu, C.

21 14 3 2 34— 9 33
21 12 6 3 39—14 30
21 11 5 5 38—18 27
21 12 2 7 38—22 26
21 12 2 7 30—20 26
21 10 3 8 26—26 23
21 6 9 6 17—20 21
21 6 7 8 20—21 19
21 5 7 9 22—27 17
21 7 3 11 18—29 17
21 5 7 9 14—25 17
21 8 1 12 24—36 17
21 4 6 11 17—33 14
21 2 3 16 12—49 7

SERIA A IV-a
Autobuzul București — Voința Bucu

rești 4—0 (0—9)
Victoria Lehliu

1-2 ,(1-1)
Dinamo Obor București — Mașini 

unelte București 2—0 (1—0)
Sirena București — Olimpia Giurgiu 

1—9 (0—0)
Tehnometal București 

rești 1—2 (0—0)
Flacăra roși~ București — Electronica 

Butțurești 0—2 (0—2)
Unirea Tricolor București — 

București 4—2 (2—0)
(Corespondenți : O. Guțu, S. 

D. Diaconescu. D. Daniel, Th. 
Toader și G. Rosner).

Electronica Buc. 
Unirea Trie. Buc. 
Autobuzul Buc. 
Tehnometal Buc. 
Celuloza Călărași 
T.M. București 
Laromet Euc.
Sirena București 
Olimpia Giurgiu 
Dinamo Obor Buc.
Voința Buc. 
Flacăra r Buc. 
Mașini u. Buc.
Victoria Lehlîu

Etapa viitoare : 
S-rena București. __  _ __
Mașnu 'xa-z București, T.M. București 
— Flacâra ro^ie București, Larxnei 
București — Dinamo Obor București, 
Unirea Twco^or Bueurașfa — \Tctorl> 
IzMM WMamiea Bueuresa — Auto- 
buzul Bueurwc. OLmpia Giurgiu — Teh- 

3-rurești.

SHiA A V-«

Calafat

Caracal

Pandurii Tg. Jiu 2—0

c. 
Ș*

Bărboi, C. Fillp, 
Pălănceanu).
14 3 3 46—18 31
11 4 4 39—16 26 

9 8 2 40—20 26
8 6 5 26—18 22
8 5 6 37—28 21

23— 25 19 
30—26 13 
29—32 13
24— 34 17
14— 20 
29—41
15— 40 
18—51
Jiu

P.
20
19
19
19
19
19
20
ă
19
18
19
20
ÎS

7
9
8
8
8
9

12
12

15
15
12
10

7
7
6
6
5
5
4
3

Etapa viitoare : Pandurii
Steagul roșu Pleaița. Metalul Topleț — 
Meva Tr. Severin, Minerul Rovinarl — 
Progresul Corabia. Metalul Tr. Severin
— Știința Petroșani, Progresul Strebaia
— Ounâraa Calafat. Minerul Lupenl — 
Mmeml Motru.

SERIA A Vlll-a
oț«u bc«u — cjr.a. c*.-*»-

mAveaira. T. 
■omogyi, P.

Gti

Aurti arad

B. Zen*. 
Ofrâa. A.

L S Union.

ii 
n 
n

zi
21

îi xi

11 >
11 4
19 4
9 4

10 3
•
8
9
9
0
I
8
5
3 5

4
5
3
3
4
3 
3
>

16—21 
a—* 
î»—a 
»—S5

T.

r LILU n :• 9 2 4»—: t 3
2. Delta Ttocea V. 3 5 4 fc—U >
X Clasa Gatiu 3 >• 7 4 y * -
4. Viitorul Brăua ii 1» 4 7 r—r 34
X Orei ji GaLan r 5 • n—u
& Eectnca Cr.uia as a e—* a
7. Martmt Mangaria 4 f 7 22—ÎS >
8. Dunărea Tr'.oen 21 C 2 T ^-9 9
7. Grannu: Babadag 21 IIM M 9

18. Unirea Triccior Br. ♦1 C 4 9 3U li
II. Clmetrrr: Mettgtdta n • S 9 M—S IT
12. S3» Ctr.srania n 4 5 za 17
U Ancora Gasan 21 5 7 9 .9—r. 17
14. Portal Bsăî-a n 4 3 ZI 25—41 0 a

L
2.
X 
4L
X 
X

C. Ghn«-

n 2 38—U 3
a 14 3 4 43—17 31
n s « 28-:: 25
3 4 5 7 9—M S3
a 8 4 7 23—23 32
n 9 4 8 2>—24 23
a m 18 35—3 3
n 7 f 8 »—» 3

TRANSMISIILE T.V. IN ACEASTĂ SĂPTĂMINĂ
ROMÂNIA — UNGARIA ÎN DttKT Df LA BELGRAD

Miertari. 17 mal
Fotbal. ROMANIA — UNGARIA transerusie directă de a Bel

grad de la ora 20.55 tara *Gcureșuuiul>.
Jai. 18 mai
Tenis de eimp : ROMANIA — IRAN, tn cadrul sfertiiritar de 

finAă ale zonei europene tiia Cupa Dans. Txassni&ae in direct de 
pe terenul Progresul, de ta ora 14 ; primele două stmpluri.

Vioeri. 19 mai
Tenis de timp : ROMANIA — IRAN transmisie în direct de la 

Progresul, proba de dublu iară 15)-
SimbăU 29 mai
Tenis de timp : ROMANIA — IRAN, transmisie în direct de ta 

..©greșul, ultimele simplurt (ara 14).
Duminică, tl mai
Ciclism: SOSIREA IN .CURSA PĂCII’, transmisie oe la Var- 

«ocia. ora 14.
Automobilism : MARELE PREMIU MONACO, din cadrul cam- 

pionatabJi mondial al piloților de formula L Transmisie de ta 
Monte Carto (ora 14J0).

Fotbal: ROMANIA — DANEMARCA, din cadrul preltatinariiloc 
olimpice. Transmisie în direct de pe Stadionul .23 August- (or* 
19J0).

CAMPIONATE...
GRECIA (etapa a JO-a) : AEK — 

G’ympiakos Voios 2—1; Panlantoa
— Bgaleo 3—1; Olympiakas Pireu
— Kavala 3—1; Paaatiiinaikas — 
Pierîkos 3—1 ; PAOK 
haiki 3—2 ; Ethnikos 
3—1;
2—1; kala — ApoRon 2—0. (Clasament i
1. Panathinaikoa — 78 p, 2. AEK — 
74 p. 3. Olympiakos Pireu — 74 a.

PORTUGALIA (etapa a 28-a) : 
Atletico 
Leixoes 
mica 
3—0 ; 
bona 
3—3 ;
F. C.

Clasament: 1. Benfica
2. Vitoria Setubal 44 p 3. Sporting
— 41 D.

ELVEȚIA (etapa a 22-a) ; F. C. 
Basel — Winterthur 2—1 ; F. C. 
Zurich — Young Boys Berna 2—1 ; 
Sion — Bienne 4—1 ; Servette Ge-

Panna- 
Herakîis 

Ans — OlvrnptaJco» Nikofia 
Vena — Fostir 1—1; Tri-

- Barreirense 
Boavista 0—0 ;

Coimbra — Unio
Guimaraes — Benfica Lisa- 
1—3 ; Sporting — Tirsense 
Farense — Beira Mar 2—0 ; 
Porto — Vitoria Setubal 0—1.

51 p,

1—0; 
Acade- 
Tomar

CEHOSLOVACIA îl SEMIFINALELE
C.E. DE TINERET

revs — Chaux de Facds S-^0; 
Lugara» — Leisanne 3—1 ; Gran
ge — Lucerna 1—0 ; St Gali -» 
Grasshoppers Zurich 1—4. CLasa-

: 1. F. C. Basel — 37 p; X
F. C. Zurich — 35 p ; 3. Grasshop
pers Zurich — 30 p

Le Kosice s-a disputat 
retur dintre selecționatele 
bal ale Cehoslovaciei și 
contînd pentru campionatul euro
pean inter-țări rezervat echipelor de 
tineret Victoria a revenit gazde
lor -eu scorul de 3—1 (3—0).

învingători și in primul meci 
(»cw 1—0), tinerii fotbaliști ceho
slovaci 
finalele

partida 
de fot- 
Suediei,

s-au calificat pentru seml- 
competiției.

ANUL VIITOR, BRAZILIA VA EVOLUA 
NORDIN EUROPA SI AFRICAf

Federația braziliană de fotbal « 
anunțat calendarul definitiv ai tur
neului 
lumii 
Africa 
viitor, 
inttlni 
în 38 
fotbalului 
din 1974.

Iată programul: 3 iunie, Maroc

pe care echipa campioană a 
îl va susține în Europa și 
de Nord la mijlocul anului 
Formația sud-americană va 
11 reprezentative naționale 

de zile — „prospectare" a 
european înaintea C.M.

DE
Iunie, Tunisia— Brazilia ; 8

Brazilia ; 10 iunie. Italia — Brazi
lia ; 13 iunie, Austria — Brazilia; 
17 iunie, R. F. a Germaniei — 
Brazilia ; 21 Iunie, U.R.S.S. — Bra
zilia ; 24 iunie, Suedia — Brazilia: 
30 iunie. Scoția — Brazilia ; 4 iu
lie, Anglia — Brazilia; 8 iulie, 
Elveția Brazilia : 11 iulie, Fran
ța — Brazilia.

4 59—18
1 52—16
I 35-16
I
7
I
8

10
9

10
10
13
12
14

II1
■ 9

5
4
4
7
4
3
5
5
6
4
6
3

Etapa viitoafe : C.LL. Gherla 
mata Cluj, Chimica Timăveni __
sustria slrmei Cîmpla Turzil, Progresul 
Năsâud — Arleșul Turda. Tehnofrig 
Cluj — Viitorul Tg. Mureș. Someșul 
Beclean — Minerul Rodna. Adașul Cîm- 
pia Turzil — Unirea Dej. Metalul Aiud 
— Soda Ocna Mureș.

SERIA A Xl!-a
Codi ea —

a
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
11
11 
10

8
9
8
7
6
5
4
3
4

41—19
23—18
31—24
31—21
39—29
18— 23
16—26
15— 28
22—40
19— 65
16— 71

38
33
27
28
24
23
22
19
19
17
16
12
12
11

Der- 
In-n

24
24
24
23
22
21 
îl
20
29
19
19
15
11

Carpațl Covasn*

a
__ _______  . : Aurul 3rad _ Minerul 

GhelAr. Eeesroc-.otoe Timișoara — Ml- 
aen« Bae*a. Mureșul Deva — U.M. Tl- 
niWiMITL C.PX Caransebeș — Vaginul 
Arad. Minerul Moldova Nouă — Furni
rul Deta. Progresul 
Caransebeș, Gloria
Iul Roșu.

"SERIA.4 ! ■■ 114 1 f» — - -
XfLnerui Teliuc

CI—•>
--.âependenu Sibiu — Textila Sebeț 

3—6 (r e prez en tare)
C F R. ~ — - - _ -----------

na 2—
A.S.A

C.FR.
9—8 (1—•>

Cowa Wcâ — U.P.A. Sibiu 
(2—2)

Vrtromecan Mediaș
Hunedoara *— 1 (1—

(Corespondenți s I. Vladislav, I. Iile, 
XI. Munteana, I. ion, I. Turjan, XI. Fa- 
Ucin fi V.--------- - ---

1.

Timișoara — Victoria 
Arad — Metalul Oțe-

A IX-a
iîinaur Zlatna 2

s meria — Chimia Orașul Vlcto- 
O-ta
Sibiu — Unirea Alba lulia 0—1

sgh*.soar» — Victoria Căian

Constructorul

Coloram
î—i a—î)

Vîloorui
Clue 2—0

Oltul Sf. Gheorghe 
<_2 (9-0)

Tractorul Brașov — Unirea Crlsturu 
Secuiesc 8—1 (4—0)

Minerul Bălan — Textila Odorheiul 
Secuiesc 1—0 (1—0)

Politehnica Brașov
Secuiesc nedisputat

Torpedo Zămești
1—1 (0—1)
JCorespondenți : ]

C. Chiriac).
Metrom Brașov 
Tractorul Bv. 
Politehnica Bv. 
Carpați Covasna 
Textila Odorhei 
Torpedo Zămești 

7. Carpati Brașov 
“ Oltul Sf. Gh.

Viitorul 
Gheorghieni 
Forestierul Tg. S. 
Minerul Bălan 
Unirea Cristur 
A.S. M. Ciuc 
Co] orom C odlea

Gheorghenl 
(2-0)

— A.S. Miercurea

Metrom Brașov

Forestierul Tg.

Carpațl Brașov

zi 
ii 
îi 
îi 
îi 
îi

14
11
11
10
9

19
3
9

Malnasi. Gh. Brîotă. 
și “
1.
2.
3.
4.
5.
6.

N. 
, G.

Seceleanu,
Lorac, ~

Cs.
R. Bortoș

8.
9.

21 
21 
20
21
21
21
21
21

2
4 

10
4
5
6
5
5

55— 7 
57—15 
23—14 
22—28 
30—24

36
32
24
24
23
22
21

10. 
11.
12.
13.
14.

21 
20 
21 
21 
21 
21

6
7
6
4
2 
3

3
5
7
4
6
3

7
8
8

13 
13 
15

26—35
19—26
12—25
20_3!)
15—33 
15—47

20 
19 
19 
12 
10
9

Etapa viitoare : TextUa Odorfieiul Se
cuiesc — A.S. Miercurea Ciuc, Metrom 
Brașov — Minerul Bălan, Unirea Cris- 
turu Secuiesc — Politehnica Brașov, Car- 
pați Brașov _ Oltul Sf. Gheorghe Car- 
paîi Covasna — Torpedo Zărnești, Co- 
lorom Codi ea — Tractorul Brașov. Fo
restierul Tg. Secuiesc — Viltcrul Gheor- 
ghieni.

30
24
24
23
23
22
22
21

2
2
2
3
5
2
6
3
6
4
2
5
3
3

4
8
8
8
7
9

X Vnîrea A 
A Victoria i 
5. U P-A. S.
S. C F R. Sl
7. Minerul ' 
A Camua V
». C F.R, SJ 

1*. Vitrocieca 
11. Mlnaur Z 
11. Ccasw. H 
IX Ter La s
14. A S A. st

Etapa viit< __ __________
— Unirea Alba lulia. Victoria Câlan — 
C.FJL Simerta Textila Sebeș — C-F.R. 
Sigti-țnara. U.P.A Sibiu — Chimia Ora- 

Victoria. Vnranetan Mediaș — In- 
-ebendența S.oiu. Constructorul Hune
doara — Minerul Teliuc, SFutaur Zlat- 
aa — ASA Sibiu.

SERIA A X-a
Consvructe-J . Bala Mare — Recolta Sa- 

lonza s_ 3
Minerul Cavnic — Someșul Satu Mare 

i—e a-»)

II 
Zl 
21 
21 
Z1

20
18
17
15
13

8
8
6
6
5

s Metalul Copșa Mică

RfPRfZfNTATIVA

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea apropiatului Campionat eu
ropean studențesc de fotbal, repre
zentativa țării noastre a părăsit 
luni dimineață Capitala, cu desti
nația Beirut, pentru un turneu de 
trei întîlniri

„OLIMPICII” ACCELEREAZĂ
RITMUL PREGĂTIRILOR

Duminica viitoare, fotbalul nos
tru este chemat să susțină încă un 
examen dificil: partida retur cu 
Danemarca, din cadrul preliminari
ilor turneului olimpie. Pentru s- 
oeeț med decisiv, lotul nostru olim
pie și-a accelerat. în ultimul timp, 
ritmul pregătirilor, privind cu ma
ximă seriozitate confruntarea ce va 
fi găzduită de stadionul .23 Au
gust* fora 17).

— După eiteva rte petrecute la 
Poiana Brașov _ ne «punea ieri 
antrenorul Gheorghe Ola — am 
revenit duminică In Capitală, unde 
jucătorii lotului se vor pregăti in
tens toată săptămină. Miercuri, vom 
efectua un joc-școală eu o echipă 
de Divizia C. Ne îndreptăm In mod 
speeial atenția spre îmbunătățirea 
jocului ofensiv al echipei și recu
perarea celor doi jucători acciden
tați, Kun II și Pop. Arădeanul, su
ferind o eontuzie în partida eu e- 
ehipa B a Bulgariei, și-a reluat an
trenamentele sîmbătă. In schimb. 
Pop are o întindere de la un an
trenament și pentru a fi recuperat

v« trebui să urmeze un tratament 
adecvat.

— Știm că 1-ațl urmărit recent, 
Intr-un joc amical, pe adversarii 
d« duminică. Ce noutăți ne puteți 
•pune despre echipa Danemarcei ?

— Puține noutăți. Danemarca va 
prezenta la București aproape a- 
ceeași formație care, a jucat și în 
primul meci. Ia Copenhaga. E po
sibilă totuși o modificare în linia 
de atac. Dar cite nu se pot întîm- 
pla într-o săptămină de pregătiri !...’ 
în orice caz, despre eventualele 
surprize ne vom convinge vineri, 
cind este anunțată sosirea lotului 
danez la București.

VASILE NACIU

F. C. Argeș a plecat ieri dimi
neață, cu autocarul, în Bulgaria, 
pentru un turneu de două jocuri. 
Mîine, formația piteșteană va în- 
tîlni echipa Etăr Tîrnovo, urmînd 
ca al doilea joc să-l dispute dumi
nică 21 mai.

După o lungă și grea suferință, 
a încetat din viață, la vîrsta de 55 
de ani, ântrenorul Vasile Naciu. 
Jucător divizionar în perioada ani
lor 1937—1947 la echipele D.V.A. 
Galați, Juventus, Unirea Tricolor 
și Dinamo București, pentru cali
tățile sale a îmbrăcat și tricoul 
echipei naționale pe postul de ex
tremă stingă. Din anul 1949 s-a de
dicat profesiei de antrenor pe care 
a slujit-o cu toată pasiunea și pri
ceperea sa. In ultima perioadă a 
vieții sale s-a aflat la conducerea 
tehnică a echipei Aurora Urziceni.

Antrenorii, jucătorii ca și toți 
oamenii care l-au cunoscut îi vor 
purta o vie și neștearsă amintire.

C.FR


VIZITA TOVARĂȘULUI N1C0LAE CEAUȘESCU
IN MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN

(Urmare din pag. I)

decenii de existență a Uzinei de 
vagoane din Turnu Severin.

Sosirea tovarășului N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat la adunarea ju
biliară este întîmpinată i cu aplauze 
prelungite, cu urale. Minute în șir, 
sei prezenți scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

Adunarea festivă este deschisă de 
tovarășul Traian Dudaș, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R., președintele Consiliului 
pooular județean.

în cadrul adunării a avut loc so
lemnitatea înmînării unor înalte 
distincții.

Intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România, a înmînat 
tincții.

Tovarășul Constantin 
cretarul Consiliului de 
citire Decretelor Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
prin care se conferă Ordinul „Stea
ua Republicii Socialiste România"
clasa I municipiului Drobeta-Turnu 
Severin — județul Mehedinți, Ordi
nul Muncii clasa I Uzinei de va
goane Turnu Severin, precum și 
Titlul de „Erou al Muncii Socialis
te" și Medalia de aur .Secera și Cio
canul" unor muncitori ai Uzinei de 
vagoane.

In continuarea adunării festive, a 
luat cuvîntul Ion Radu, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid Drobeta-Turnu Severin, pre-

înaltele

Stătescu, 
Stat, a

dis-

se
dat

ședințele Consiliului PoDuIar muni
cipal.

In aplauzele participanților la a- 
dunare, primarul municipiului Dro- 
beta-Turnu Severin înmînează to
varășului Nicolae Ceaușescu cheia de 
aur a municipiului și placheta jubi
liară „Drobeta-Turnu Severin-1850".

De asemenea, a fost înmînată pla
cheta jubiliară „Drobeta-Turnu Seve- 
rin-1850“ tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer și 
soției sale. Elena Maurer, tovarăși
lor Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Emil Drăgănes- 
cu și Ștefan Andrei.

După salutul pionierilor, în con
tinuarea adunării festive, a vorbit 
inginer Vasile Bacalu, directorul U- 
zinei de vagoane a municipiului 
Drobeta-Turnu Severin.

A luat apoi cuvîntul profesoara 
Jenica Ștefănescu, director adjunct 
al Liceului nr. 3 Turnu Severin.

A vorbit apoi tovarășul Virgil 
Balaure, vechi militant al Partidu
lui Comunist Român, cu stagiul din 
anii ilegalității.

Primit cu vii șl îndelungi aplauze, 
cu urale care nu contenesc, ia cu
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Minute în șir, întreaga asistență a- 
plaudâ, ovaționează pentru Parfidul 
Comunist Român și Comitotal afa 
Central, pentru secretarul gene .'al al 
partidului. Este o atmosferă de ~a- 
re însuflețire si entuziasm

Adunarea ia sfirsit Intr-o atmos
feră Insuflețitoare. Participar.țti 
aolaudă. ovaționează, scandează lo
zinci de slavă la adresa Partidului 
Comunist Român, a Republicii So
cialiste România. Cei prezenți îs: 
exprimau și în felul acesta recunos-

tința față de partid Și Comitetul său 
Central, In frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru viața 
nouă, fericită pe care o trăiesc, ata
șamentul profund față de politica in
ternă și externă a țârii noastre, ho- 
tărîrea lor de a da viață mărețului 
program de înfăptuire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Invitați de gazde. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Împreună cu to
varășa Eiena Ceaușescu semr.ează 
apoi In Canea de onoare a muni
cipiului.

După adunarea jubiliară, 
șui Nicolae Ceaușescu. ceilalți < 
ducători de partid și de stat 
rugați de ministrul turismului. 
Co-ma. să primească explicații 
legătură cu studiile întreprinse, la 
indicația secretarului general al par
tidului. privind dezvoltarea turistică 
a zonei de la Porțile de Fier. Prin 
intermediul unor machete șl hărți 
sin: prezentate unele acțiuni inițiate 
ir. vederea amplasării unor baze tu
ristice și valorificării coctoiexe a 
posibilităților ce ie-a deschis con
strucția mărețului sistem hidroeper- 
gettc s: de naxhgație din apropierea 
Se-ermtihii.

Seara, a avut tac un feeric spec
tacol de sunet si lumină, mxituiat 
safestiv JLa porțile tstoeșei. ta por
țile tamiru*. Aj paruespst tovară
șul N.-eotae Ceausescu, tasomnă cu 
trr.arăse dema Cea-asescu. A'J fost 
urezenț: tovarășul Ion Gbeorghe
Maprer și soți» sa. Elena Maatrer. 
t: ' S—s-i-. Paul N ru-
lescu-Miztl. \trgC Troftn. ceilalți 
conducători ce nărui st 3* staL •»<- 
peți dta tară care tsartittaă ta h£>i. 
leul muiucipiuhii Drobeta-Tumu 
Severin.

tovară-
: - -- 
stat
Ion 

In

ueator:

Mîine, la Belgrad, meciul decisiv pentru calificarea
in semifinalele C.E.

Jucătorii noștri vor căuta
r vz Echipa de fotbal 

a României

15—18

ADAM SMELCZYNSKI (Polonia) — A doua victorie la Miinchen
NOUL CAMPION EUROPEAN

DE TALERE
EUROVILLAS, 15 (prin telefon). 

A s-au încheiat astăzi campiona- 
tele europene de talere aruncate din 
șanț. Noul deținător al titlului con
tinental este polonezul Adam 
Smelrzinski, învingător după un 
interesant baraj cu spaniolul Sancho.

Clasament general : 1. Smelezvnski 
187 t (baraj i 24 t). 2. Sancho 187 t 
(baraj : 23 t)ț 3- Carrega (Franța) 
185 t— " Ion Dumitrescu 182 t. 8. 
Gbeorghe Floreseu 180 t-_ 60. Andrei 
Marinescu 158 70. Ștefan Popovici
145 t.

Campionatele, care s-au desfășu
rat pe o vreme nefavorabilă, au 
reunit un total de "3 de concurenți.

SUCCESE Ut EUPTĂIORILOR
ROMÎM î\ fRUHta

Franța 8—2 (1—0. 2—1, 2—0. 3—1). 
Au marcat : Jane 6. Sans 2 de la 
învingători și Fleuret, Natache de 
la învinși ; Suedia — Grecia 2—2 
(0—1, 2—0. 0—1, 0-*-0). Au mar
cat î T. Fjarstad 2 pentru suedezi 
și Karalogos, Sarantos pentru greci.

CLASAMENTUL DUPĂ DOUA ZILE

K— 3 4 
14— 6 4 
13- 9 3 
8—8 2

f. 15 (prin telefon) tatr-o 
ă sală de speri din loca- 
ț-a Turneul xn-
oal 5e lupte libere al Fran- 
care au participat $; patru 

tării noastre Spor- 
avut o comportare 

ei

ai
tvî: româr.i

AGENDA SAPTAMIHli
15—20 CICLISM. — Cursa Păcii (ul

timele etape),

15—21 FOTBAL. — Turneul U.E.F.A., 
în Spania.

18-21

18

PENTATLON MODERN. — 
Concurs internațional la Buda
pesta.

FOTBAL. — Sferturi de finală 
C.E. (al treilea meci) : Româ
nia — Ungaria, la Belgrad. Fi
nala Cupel U.E.F.A. ( retur) : 
Tottenham — Wolverhampton-

TENIS. — Turul doi în Cupa 
Davis (zona europeană) : Ro
mânia _ Iran; Italia — Olan
da: Polonia - Danemarca;
U.R.S.S. — Maroc ; Cehoslova
cia — Suedia; R.F.G. — Irlan
da; Spania — Franța; Portuga
lia — Monaco.

FOTBAL. — Preliminarii 
Belgia ■— Islanda.

19—21 CĂLĂRIE. __ Concursuri

CM.:

__________  __ ___________ Inter
naționale (obstacole) „a la Sofia 
și Novl Sad.

să demonstreze în meciul de baraj 
ceea ce n-au reușit la București 

2 y

pierdut calmul și luciditatea pe 
care le presupune construirea unei 
victorii. Egalînd prin Dobrin, echi
pa română n-a reușit, totuși, să-și 
ordoneze jocul în prima repriză, 
mai ales datorită activității slabe 
din zona mediană, acolo unde, de 
regulă, cuplul Dumitru — Nun- 
weiller coordonează și limpezește 
jocul întregii echipe. După părerea 
noastră, ascendența oaspeților asu
pra formației române in primele 
45 <le minute a fost imprimată, ho- 
tărîtor, de ascendența la mijlocul 
terenului a trîo-ului I. luhasz — 
Kocsis — Sziics asupra Iui Dumi
tru — Nunweiller — Dembrovschi.

In repriza a doua, cind se aș
tepta și s-a și produs o puternică 
revenire a echipei Bomâaiei, s-a 
resimțit acut (multă vreme) absen
ța virfului — om de eol. Asa se 
face ei, in pofida inițiativei a 
unei puternice dominări teritoria
le. echipa noastră n-a egalat decât 
în min 81. pină la introducerea Im 
Neagu neexistind in teren atacan
tul care să se bată ca un autentic 
virf. atacantul care să tisneascâ 
spre poartă, spre col. Orici-c ca- 
rente ar avea Neagu. el este sin
gurul înaintaș din Iot care are ex
plozie. o mare forță de pătrundere 
și de decizie și es*.e de așteptat ca 
mîine să fie utilizat de ta începu
tul meciului.

Remarcabilă și inspirată s-a do
vedit și introducerea tui Lucescu. 
care a lărgit evantaiul frontului de 
atac al echipei române, ai cărei 
patru înaintași taghesuiserâ — 
pină stunci — jocul pe centru, u- 
șurînd evident sarcina apărării aglo
merate a oaspeților.

înaintea partidei de Ia Belgrad, 
nutrim speranța că echipa Romă 
niei va reuși mîine să se mobili
zeze ca și in atîtea alte meciuri 
dificile susținute ta deplasare, 
aruncind în lupta pentru califica
re realele at’J-uri pe care le po
sedă și cu ajutorul cărora s-a im
pus — în ultimii ani — în 
fotbalului continental.

Mîine. pe jucătorii noștri 
teaptă un meci greu, care 
insă la fel de greu și pentru fot
baliștii unguri.

(Urmare din pag. 1)

tivele Pe care le oferă acest joc 
de baraj, se cuvine, totuși, credem, 
să subliniem cîteva din dominan
tele partidei de duminică ce au 
concurat la stabilirea rezultatului 
de egalitate.

Atrăgeam atenția — în comen
tariul nostru care a urmat jocului 
de la Budapesta — asupra forței 
și periculozității liniei de atac a 
echipei maghiare, care ni s-a pă
rut, chiar și în alcătuirea prezen
tată pe Nepstadion, superioară va
lorii apărătorilor.

La București, am avut surpriza 
să vedem la lucru o linie de atac 
și mai puternică decit aceea pe 
care o așteptam, apariția aripei 
dreapta Szoke și a lui Bene (de la 
începutul partidei) însemnind o 
reală consolidare a înaintării oas
peților.

Judecind meciul prin cîteva ele
mente reale esențiale, sintem da
tori să remarcăm jocul axat pe 
atac (în prima repriză) al oaspeți
lor — o soluție strategică previzi
bilă a lui Illovszky, căreia echipa 
română NU 1-A OPUS pressingul 
(atît de eficient la Budapesta), nici 
un marcaj corespunzător, măcar la 
..rotițele" cele mai active, Kocsis 
(in special) și Szoke (Bene stînd. 
tactic, „înfipt" între cei doi apă
rători centrali români, stînjenin- 
du-i pe amîndoi prin prezența sa; 
loc de unde apărea, derutant, în 
sprijinul omului cu mingea, pe păr
țile laterale ale terenului).

Vrînd — intenție evidentă pen
tru toată lumea — să decidă ca
lificarea printr-un susținut joc de 
atac, echipa română a neglijat, la 
rindul ei, în mare măsură, ofensi
va oaspeților, care a primit și un 
start psihologic de nimeni așteptat 
— golul din min. 4. un gol de marc 
neatenție. In aceste condiții, meciul 
retur s-a jucat, practic, de la 1—2, 
punctul înscris de Szoke neutrali- 
zînd atu-ul obținut de echipa Ro
mâniei Ja Budapesta.

Plecînd cu acest handicap, care 
o supunea la o dramatică cursă de 
urmărire, formația noastră și-a

arena

îi as- 
va fi

ZIARELE UNG ARE DESPRE
PARTIDA DE LA BUCUREȘTI

BUDAPESTA, 15 (prin telex, de 
la corespondentul Agerpres, Ale
xandru PINTEA). Ziarele din ca
pitala Ungariei se ocupă pe larg 
de întîlnirea România — Ungaria, 
desfășurată duminică la București, 
făcînd diferite comentarii asupra 
jocului de pe stadionul „23 August* 
și a întllnirii decisive de miercuri, 
de la Belgrad.

„DECIZIA A RÂM AS PENTRU 
BELGARD". Cu acest titlu, înscris 
pe Întreaga pagină I, Ișî începe re
latarea despre meciul de la Bucu
rești ziarul NEPSPORT. Deși atit 
N'epsport. cit si celelalte ziare apă
rute astăzi la Budapesta remarcă 
ocaziile echipei ungare de a obține 
victoria, totuși rezultatul de egali
tate eete considerat satisfăcător.

In cadrul cronicii asupra desfășu
rării meciului, ziarul NEPSPORT 
seriei „Să recunoaștem că înainte de 
întîlnire eram împăcați cu gîndui 
unui rezultat de egalitate și dacă, 
după imaginea meciului, ar fi tre
buit, poate, să învingem, trebuie să 
ne lăudăm totuși băieții pentru 
străduințele depuse".

Referindu-se la desfășurarea jo
cului, același ziar remarcă j „Un- 
sprezeceie nostru a Jucat bine, in
teligent, dar românilor ie-a fost 
suficientă o singură șovăială a a- 
părării noastre ca să egaleze. Nu 
degeaba ne-a fost frică de Dobrin. 
Dobrin a nimerit plasa. După pau
ză, a venit ceea ce ne așteptam, se
lecționata română a preluat condu
cerea jocului, deși nu a creat a- 
tacuri foarte periculoase. Selecțio-

nata noastră a acoperit bine zona 
din fata careului de 16 metri, că* 
sindu-se de fiecare dată cineva 
care să stăvilească, in ultimă in
stanță, acțiunile gazdelor. In mi
nutul 81, după o lovitură liberă, 
printr-o altă frumoasă creație a 
lui Dobrin și Neagu, nou intrat tn 
echipă, românii au egalat*.

Ziarul HETFOl HIRER publică 
următoarea declarație a antreno
rului Illovszky i „Rezultatul de e- 
galitate — deși am sperat lntr-o 
victorie — 11 consider un succes 
pentru noi*.

„îa partea a doua a jocului — 
scrie cronicarul ziarului HETFOl 
HIREK — echipa română s-a schim
bat (îa bine), dar din păcate, ri 
echipa ungară s-a schimbat Ea a 
fost Înghesuită de puternica presi
une a gazdelor intr-o singură parte 
a terenului. Golul egalizator a plu
tit minut cu minut în aer și. spre 
sfirșit, mingea a și intrat în poarta 
ungară".

„Jucătorii maghiari — scrie în 
cronica sa și trimisul special al zia
rului MAGYAR HIRLAP — s-au 
bucurat de rezultatul de egalitate, 
deși în același timp s-au necăjit 
pentru greșelile făcute, pentru po
sibilitățile ratate".

Ziarele subliniază numărul mare 
de spectatori, animația deosebită 
care a dominat înaintea meciului, 
galeria activă a suporterilor români, 
atmosfera sportivă tn care s-a des
fășurat meciul. „Duminică, la Bucu
rești, a fost o sărbătoare sportivă" 
— conchide MAGYAR HIRLAP.

(Urmare c:« vag 1)

Ungaria poete fi cocs-derată cel 
ma: frumos moment ai sferturilor 
de finală, ta faza lor fără prelun
giri. Sînt considerații care ne mă
gulesc. deșt noi preferam un gol 
în plus în poarta lui Geczi.

Ce au făcut tricolorii de 1a pă
răsirea terenului și Dină ta urca
rea ta avionul companiei A:-Fra-ce 
care i-a adus Ia Belgrad ? Ms 
întîi. au căutat să-și refacă for
țele și mai cu seamă forțele ner
voase. printr-un cit mai lung st 
mai odihnitor somn. Dar aresta a 
venit greu („la ora 1 noaptea ma 
unul dintre jucători nu reus.se să 
adoarmă*, ne-a declarat dr. Dumi
tru Tomescu). așa că efectele epui
zante; tatîlniri de duminică se 
resimt Luni dimineața, după mi
cul dejun, o prelungită baie de 
aburi, aooi iarăși odihnă, masa de 
prînz și plecarea sure aerocxxt 
pentru deplasarea la Belgrad. Aici, 
imedta* dună sosire, T ăe>-
O*->e. cuprtazfrxf lotai cxăar 11 

va trisuiat la boaetul
.'uzostava*. ura <£a eeie —x 
dșrpe ș: ma: frumoase ccetst- acta 
aie aenulu: <fcjt Beigrari. fhxttru 

ta. r. Seri) nici ua slt acact 
ta i or. â. o oizcibare si
e-icarea. Mart: danuseata esîe pre
văzută o ședință de antre~agrar T 
Pe stadxmul Pirt zac iar dupâ- 
amiază un spectaccf.

Fotbaliști: maghiari 
tați la Belgrad miere. 
Ei vor veni de la Saeeedl unde au 
stat de luni, făcînd drumul Buda
pesta — Belgrad ta două etat>> și 
vor fi cazat: la hreetuț Sumac a. 
urmiad a pleca spre casă imediat 

.ntrenorul Rudolf 
mtat ceoiasarea a- 

care s-a aflat si la

stat aștep
ta am ară

1

fă

după meci. .4 
riorszky a anu 
eeluias: lot 
București.

Interesul pentru meci este foarte 
mare ta capitala iugoslavă. Se con
tează pe prezenta a cel puțin 20000 
de spectatori, multi venind din lo
calitățile din preaima Belgradului. 
Partida va începe Ia ora 20 ora lo
cală CI ora Bucurestiului) și va fi 
precedată de întîlnirea din campio
natul iugoslav dintre Partizan și 
Vardar Skoolje. Tn același timp, 
se anunță că meciul va fi preluat 
de întreaga rețea a Interviziunii 
și EuroviriuniL

Iată și două opinii asupra me- 
eiurtlor România — Ungaria.

MITICI, fost international iugo
slav : -Eclicitări pentru spectacolele 
fotbalistice oferite de cele două 
echipe, la Budapesta și la Bucu
rești. Cred că federațiile din Bucu
rești și Budapesta au convenit a- 
supra Belgradului pentru că atit 
românii cit și ungurii au jucat tot
deauna bine aici.*

VASOVIC1. directorul tehnic al 
clubului 
nai. fost 
tanul lui 
mim cu 
nici și 1 
vingătoarei este extrem de greu de 
dat un pronostic. Pentru mine, 
există o totală egalitate valorică. 
Va decide numai și numai repe
ziciunea refacerii fizice 
voase după epuizantul 
București.*

Ș:-acum. pe mîine cu 
de aici din orașul meciului nr. 3. 
România — Ungaria, cea mai pa
sionantă si mai echilibrată dispută 
a sferturilor ce finală ale „Cupei 
Europei*.

Partizan, fost intematio- 
pină in anul trecut căpi- 

i Ajax Amsterdam : -Pri- 
bucurie echipele Româ- 

Ungariei. în privința in-

și ner- 
joc de la

alte vești

TELEX
La Vancouver, tn cadrai „Cupei Darii” 
la tenis, echipa Mexicului conduce cu 
3—1 tn medul* pe care-1 susține cu for
mația Canadei Cel de-al treilea punct 
al oaspeților a fost realizat de Joaquim 
Loyo Maro, care l-a Învins cu 8—6, 6—4, 
6—4 pe Tony Bardsley. Indiferent de re
zultatul ce se va Înregistra In ultima 
partidă de simplu, tenismenil mexicani 
s-au calificat “ *’
americane. In 
nata S.U.A.

pentru turul doi al zonei 
care vor Intilnl selecțio-

de simplu bârbațl din ca-Finala probei________ ______
drul campionatelor Internaționale de te
nis ale Belgiei a opus, la Bruxelles, pe 
jucătorii spanioli Andres Glmeno șl Ma
nuel Orantes. Partida s-a Întrerupt din 
cauza ploii la situația de 4—6, 1—6, 6—2.

Tn ziua a doua a turneului Internațional 
de polo pe apă de la Pescara (Italia), 
reprezentativa URSS a învins cu scorul 
de 6—4 formația Italiei. Intr-un alt joc, 
selecționata Ungariei a surclasat cu 8—1 
echipa R.F. a Germaniei. în clasament

au __
trei dintre ei urcind 

pe prima treaptă a podiumului la 
cat^oc'.ue lor : Florian Moț icocoș), 
Petrece Androne iparta). Ion Du- 
aitra tsemimijlocie». Un frumos 
succes a repurtat s. cel de-al pa
trulea tapîălor român prezent la 
iotrecerue de ta Lyoc. „ușorul* 
Tăaase Paaeă. clasat pe locul II, 
ia urma v.cecampjor.uiui olimpic 
Dar-iel Robin tFranța}.

în ctasasnentuî pe națiuni Ro
mânia a ocupat tacul IL deși nu 
a prezenta: sportiv-, la C categorii. 
Iată, de altfeL acest ctasament: L 
Franța % tl p. I BOMANIA 20 p. 
X Aastria 14 ». 4. Franța B 9 p, 
X Israel T p. <. Evețta 5 p.

2 2 0 0
2 2 0 0
2 110
2 0 2 0

Culi-
D. Po-
Rusu ;

FOTBAL. _  Preliminarii olim
pice : Guatemala — Mexic.

MOTOCICLISM. — Marele Pre
miu al Italiei, la Imola.

VOLEI. — Balcaniada (mascu
lin șl feminin), la Sofia.

ÎNOT. — Campionatele Inter
naționale ale Scandinavlei, la 
Stockholm.

VI CICLISM — Turul Italiei.

de marți

■ w

MUNCHEN 15 (prin telefon). Re
prezentativa de polo a României a 
înregistrat cea de a doua victorie 
consecutivă în xcadrul turneului de 
calificare pentru J. O.. întrecînd 
ieri seară. în bazinul Dante din 
localitate, naționala Angliei cu sco
rul de 6—2 (2—1, 3—0. 1—1. 0—0). 
Deși conduși cu 1—0, poloiștii ro
mâni au dominat copios în pri
mele două reprize asigurîndu-și 
un avantaj consistent. în conti
nuare. ei au oprit motoarele, per- 
mițînd jucătorilor englezi să echi
libreze jocul. Arbitrul vest-german 
Schneider a condus corect urmă
toarele formații :

ROMANIA : Huber (Frățilă) — 
Zamfirescu 3. Mihăilescu 1, 
neac 1. C. Rusu 1. Novac, 
pescu. V. Rus, Lazăr. CI.
ANGLIA : Thomas (Gauis) — Ben- 
stead. Jones 1. Lynch. Ayling 1, 
Mears. Muir. Mitchell. Neale, Mieck.

în celelalte partide s-au înregis
trat :.-mâtoarele rezultate : Grecia— 
Bulgaria (disputat duminică) 6—6 
(0—0. 2—2. 2—2. 2—2). Au marcat i 
Sarantos 3. losifidis 2. Karalogos 
(Grecia), respectiv. T. Tomov 3. V. 
Tomov 2. Hristov (Bulgaria); Fran
ța — Anglia (disputat duminică) 
4—3 (1—0. 0—1, l^-0, 2—2). Au în
scris : Busin. 2. Sanpietro 2 de la 
învingători și Mears. Muir. Ayling 
de la învinși ; Bulgaria — Austria 
9—3 (4—1. 2—0. 2—1. 1—1) Realiza
tori : T. Tomov 2. V. Tomov 2, 
Brankov 2. Kovacev. Konstantinov. 
Hnstov (Bulgaria), respectiv. Tandl. 
Trutmann 2 (Austria) ; Spania

A 25-a ediție a ..Cursei Păcii

VI. MORAVEC (Cehoslovacia)
A PRELUAT „TRICOUL GALBEN

TKIA

T

pe serv» 
a a prtăe

a-
4

L

1. România
2. Spania
3. Bulgaria
4. Grecia
5. Franța
6. Suedia
7. Anglia
8. Austria

Programul partidelor
Austria—Grecia, Bulgaria — Spania, 
Suedia — Anglia și ROMÂNIA — 
FRANȚA.

A-n- dtaLa). 5. E. Panse (Italia), 
6 G. Lusstg'wli (Italia), 7. D. Ze- 
ma- Cehoslovac a), 8. I. Moskalev
U R-SSA a L. Kluj (Polonia). 10. 

A- Bartonicek (Cehoslovacia) — a- 
aeldSi tiHD-

Marti este zi de odhnă la Tri- 
w tar mte-cun se desfășoară 
etapa a 11-a. Trtnee — Krakorta.

i.

Formula 1: A

AL PATRULEA
MONTE CARLO 15 (Agerpres). 

Cea de a 30-a ediție a „Marelui 
premiu Monaco* <a patra cursă 
peBtra campionatul mcodial —- 
formula 1> a fost eiștigară de auto- 
m'OtLsrul francez Jean Pierre Bel- 
tctse ,BRM. care a parcurs

La Augsburg, localitate situată în 
apropiere de Miinchen, pista olim
pică de slalom nautic cunoaște 
primele concursuri de verificare. 
Aci, in zilele Olimpiadei de vară, 
slalomiștii apei vor da lupta pen

tru medaliile marii întreceri

ROSEWALL ÎNVINGE

PE LAVER!

Foto i I.N.-BILD

4-a CURSA,

CIȘTIGATOR!
fost251.600 km în 2h26:54,7. El a 

urmat de Jacky Ickx (Ferrari) — 
2h27:32.9, Emerson Fittipaldi (Lo
tus). Jackie Stewart (Tyrrell) și 
Brian Redman (Mc Laren). Cursa 
s-a desfășurat în condiții atmosfe
rice nefavorabile. i

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Australianul Ken Rosewall și-a 
păstrat titlul de campion mondial 
al tenismenilor profesioniști din 
gruoul W.T.C. în finala disputată 
la Dallas, care a fost o reeditarea 
celei de anul trecut, Ken Rosewall 
l-a învins în cinci seturi cu 4—6, 
6—0, 6—3, 6—7. 7—6 pe compatrio
tul său Rod Laver. Partida a du
rat peste 3 ore.

în semifinale. Rosewall eliminase 
pe Ashe cu 6—4, 6—3, 7—6, iar 
Laver dispusese de Riessen cu 4—6, 
4—6, 6—1, 6—2, 6—0.

în meciul pentru locul trei, Ar
thur Ashe l-a învins cu 6—3. 6—1 
pe Marty Riessen.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
„CVARTETUL DE AUR" AL ÎNOTULUI IUGOSLAV

lată-le, tn imaginea noastră — de la siir.ga la dreapta — pe 
Mirjana Segrt, vicecampioană europeană la 100 m Și 200 m delfin. 
Zdenka Gasparac, Djurdja Bjedev. campioană olimpici pe 100 m 
bras la Ciudad de Mexico (1962) fi A-a Boban.

Cele patru excelente înotătoare poartă aci costumele delegației 
olimpice ale R.SF. Iugoslavia, cu care vo- fi prezente la apropia
tele Jocuri Olimpice de rară de la Mănchen Ele sini. totodată, 
componente ale ștafetei de 4x100 m mixt, probă tn care speri să 
obfină o medalie la viitoarele întreceri din bazinul olimpic

Cu multă ambiție se pregătește Mirjana Sețrt și pentru startu
rile la 100 m liber, 100 m și 200 m delfin, unde s-e cele mai mari 
șanse de a se număra printre finalistele de la MCncheru

•TELEX
conduc echipele URSS șl Ungariei cu 

cîte 3 puncte, urmate de Italia jl RJ. 
a Germaniei — 0 puncte.

Italia șl RJ

Internațional 
Heonnef. cu-

Cu prilejul unul concurs 
atletic desfășurat la Bad------------- , —
născuta discobolă vest-germană Llesel 
Westermann a realizat o aruncare de 
61,86 m. Cursa de 5 OOo m a fost ctștl- 
gată de belgianul --------
metrat în 14:03,6, 
nul Werner Glrke■
L„ Salzburg s-a 
miu al Austriei”, competiție cuuuuu 
pentru campionatul mondial de motocl- 
cllsm. Performerul întrecerilor a fost 
cunoscutul campion Italian Giacomo A- 
gostinl (pe „M. V. Agusta”). care a ter
minat învingător tn două probe : la 
clasa 350 cmc (medie orară 177,580 km) 
șl I, clasa 500 cmc (medie orară 173,160 
km) La clasa 125 cmc, pe primul loc 
s-a clasat spaniolul Angel Nieto (pe 
..Derby”) cu o medie orară de 159,580 
km. Cursa rezervată motocicletelor cu

Andre Omelis crono- 
urmat de vest-germa- 
— 14:06.

disputat „Marele pre- 
competlțle contlnd

Start de pe crucișătorul

„Pe drumul acesta fiecare pia
tră vorbește despre Lenin“. Cuvin
tele se potrivesc de minune iti
nerarului probei de cros desfășu
rată recent la Leningrad în amin
tirea marelui conducător revolu
ționar, cu prilejul împlinirii a 102 
ani de la nașterea sa. Traseul a 
urmărit fidel aceste locuri aflate 
între Leningrad și Vîborg, legate 
de viața Și activitatea 
Lenta.

Plecarea 
legendarul 
după care
au străbătut Piața 
unde Lenin a vorbit,

a fost dată 
crucișător 

numeroșii

lui V.I.

de lîngă 
„Aurora", 

participanți 
Revoluției, 
ta aprilie

,,Aurora"

1917, de 
sinki. în 
sportivilor a trecut pe lîngă case
le Leningradului care l-au adăpos
tit pe marele revoluționar.

Finalul primei etape a consti
tuit-o stadionul Spartak, de 
în ziua următoare, coloana 
tivilor a atacat cea mai 
distanță pentru a ajunge în 
Careliei și mai apoi la monumen
tul lui V.I. Lenin din Vîborg.

Distanța totală a cursei, plină 
de emoționante locuri evocatoare, 
a fost de 194 km și ea a fost stră
bătută cu bine de peste 150 de 
sportivi.

Istoria ciclismului

Muzeul sporturilor din Varșo
via este unul dintre cele mai vi
zitate, ta capitala Poloniei. Peste 
300 000 de Iubitori al mișcării 
aer liber i-au trecut pragul de 
începutul aoestui an.

Sălile cele mai numeroase fi
cele mal diverse exponate aparțin

In 
la

eu

• TELEX tTELEX
ataș s-a încheiat cu victoria ves-.-germa- fa acest an la Padova, s-a Încheiat 

nfior Eaders ' — —— —- . —(t Eng-lhard: (pe .BMW).

cadrul turneului de ealifl-
C.E. de baschet feminin.

La Hille, tn 
care pentru _________
echipa R.D. Germar.e a întrecut cu sco
rul de 79—24 (44—12) formația Danemar
cei. Cealaltă favorită a competiției, se
lecționata Ungariei, a dispus cu 74—50 
(45—10) de reprezentativa Albaniei, tn 
clasament după trei zile de întreceri, 
conduc R.D. Germană st Ungaria cu cite 
6 puncte, urmate de Albania — 5 p. Da
nemarca — 4 p șl Elveția — 3 p.

cu 
_______ ________________________________ Sl- 
efiak. Acesta l-a învins In med de baraj 
Pe italianul Montano, ambii totallzind tn 
turneu] final cite 4 victorii. Pe locul trei 
s-a clasat Maffei (Italia) — 3 v, urmat 
de Rakita (URSS) — 2 v, Nazllmov Și 
Krovopuskov (ambii URSS) — cite 1 v.

victoria acrimerulul sovietic Viktor

Contlnutndu-șl turneul In Japonia, selec
ționata feminină de volei a URSS a în- 
tilnit la 
dele au 
3-0 (U,

Tokio reprezentativa țării. Gaz- 
obțlnut victoria cu scorul de 
6. 8).

la balconul casei Kșe- 
continuare, lungul șir al

unde, 
spor- 
lungă 
golful

Cea de-a 26-a ediție a Turului ciclist al 
Romandlei s-a încheiat la Geneva cu vic
toria rutierului francez Bernard Thevenet. 
Pe locurile următoare s-au clasat Luden 
van Impe (Belgia) — la 22 sec . Raymond 
Delisle (Franța) — la 41 sec., ș! Mariano 
Martinez (Spania) — la 49 sec.

Tradiționala competiție Internaționala de 
sabie „Trofeul Luxandro", desfășurată

După disputarea a trei regate, tn cam
pionatul european de yachting (clasa 
„Tempest”) conduoe echipajul sovietic 
ManMn — Dlrdlna cu 16 puncte, urmat 
de olandezii Staartjes și Kurtershoek — 
24 puncte. Cea de-a treia regată, des
fășurată tn localitatea franceză La Ro
chelle. a fost ctștlgată de Mankln șl 
Dlrdlna.

ciclismului. Și asta nu tatîmplă- 
tor, deoarece sportivii polonezi de
țin ® veche tradiție în acest sport, 
în care rutierii și viteziștii țării 
au cucerit numeroase succese.

în afara trofeelor și medaliilor, 
a diplomelor și a diferitelor măr
turii ale gloriei cicliștilor polo
nezi, unele obținute chiar la în
ceputul acestui secol, muzeul adă
postește o colecție unică de bici
clete i de la Istoricele exemplare 
de început, la uriașele biciclete, 
de la primele mașini de curse 
dotate cu anvelope de cauciuc șl 
eîntărind peste 30 kg, pînă la cele 
mai modeme — sînt reprezentate 
toate mărcile și toate tipurile. Să
lile consacrate ciclismului pot fi 
considerate ca reprezentînd întrea
ga Istorie a acestui sport, în care 
Polonia continuă să fie și în zilele 
noastre o forță europeană.

O altă sală cu mare audiență 
la publla este aceea 
boxului, unde 
nate prezintă 
Iconografie a 
evoluat acest 
treagă șl în Polonia. Printre foto
grafiile expuse se găsesc și acelea 
ale foștilor campioni europeni din 
perioada dintre cele două războa
ie, printre care românii Lucian 
Popescu și Toma Aurel.

consacrată 
alte sute de expo- 
o largă și variată 
modului în care’ a 
sport în lumea în-
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