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Cea de-a doua zi a vizitei oH- 
eisle în Olanda a președintelui Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a început sub aceleași 
bune auspicii care au marcat des
fășurarea programului de marți.

A fost o zi de lucru, densă, cu 
un itinerar care a oferit solilor 
■poporului român prilejul să cunoas
că direct dezvoltarea economică a 
tării gazdă. Marile obiective indus
triale, uriașele întinderi de pămînt 
roditor, smuls de sub ape prin mun
că și eforturi, atestă hărnicia și 
talentul poporului olandez.

întâlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu specialiști și cadre 
de conducere din întreprinderile 
vizitate, discuțiile care au avut loc, 
au scos în evidentă marile posibi
lități pentru dezvoltarea colaboră
rii și cooperării economice și teh- 
nico-știintifice româno-olandeze.

Iar întâlnirea cu parlamentarii și 
apoi cu înalte oficialități prezente 
la dineul oferit de Consiliul de 
Miniștri a reprezentat noi repere 
ale semnificației politice deosebite 
pe care o are vizita conducătoru
lui statului român atît pe planul 
relațiilor bilaterale cit ți în viața 
internațională.

Subliniind, totodată, că pretutin
deni tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
primiți cu căldură, cu sentimente 
de aleasă stimă întregim imaginea 
celei de-a doua zile a vizitei în O- 
Ianda.

★
Primul obiectiv din programul zi

lei de miercuri îl constituie vizi
tarea uzinelor „Fokker — V.F.W.**, 
vast complex modern de construc
ții de avioane, situat în apropiere 
de Amsterdam.

Este ora 9,00, cînd coloana ofi
cială de mașini părăsește Palatul 
rezidențial. Străzile orașului cunosc 
o vie animație. De-a lungul arte
relor, oaspeții români sînt salutați 
cu căldură de populație, se fac 
semne prietenești, se aplaudă.

Se trece pe lingă marele aero
port Shiphol, principala poartă ae
riană a Olandei și unul din ma
rile aeroporturi ale lumii.

Pe o porțiune de mai mult de 
500 de metri, autostrada pătrunde 
într-un tunel deasupra căruia se 
află una dintre principalele piste 
ale aerogării, apoi șerpuiește prin
tre cîmpurî înflorite, printre pajiști

• LA SOCIETATEA AERONA
UTICĂ „FOKKER“j ÎNTRE
PRINDERILE „PHILIPS** Șl

MUZEUL „MAURITSHUIS"

• INTILNIRE CU REPREZEN
TANȚII CELOR DOUĂ CAMERE 
ALE PARLAMENTULUI OLANDEZ

© DINEU IN CINSTEA INALȚI- 
LOR OASPEȚI ROMANI

segmentate geometric de canale, 
Sintem în preajma orașului lale
lelor — Haarlem.

Se ajunge la „Fokker — V.F.W.". 
Societatea, înființată prin fuziunea 
.firmei olandeze „Fokker" cu com
pania vest-germană „Vereinigte 
Flugtechnische Werke“, posedă in 
Olanda un număr de șase uzine, 
în cadrul cărora lucrează 7 000 de 
salariați. La „Fokker" se produc 
avioane de transport de mai multe 
tipuri, bazate pe tehnologii foarte 
avansate și soluții constructive care 
permit decolajul vertical.

La intrarea în incinta uzinei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, precum și 
tovarășii Ilie Verdeț, Gheorghe 
Boldur, sînt salutați de primarul 
orașului Haarlemmermeer. Sînt pre- 
zenți directorul societății „Fokker 
— V.F.W.", alți membri ai Consi
liului de administrație al societății, 
precum și ministrul transporturilor 
și apelor, B. J. Udink.

După o succintă expunere asu
pra activității acestei mari societăți 
de construcții aeronavale, este pre
zentat un film în culori, înfăti- 
șînd performanțele de zbor atinse 
de aeronava „F28 — Fellowship".

Se vizitează uzina. Drumul spre 
hala de montaj trece, mai întîi. 
printr-o sală de curs, unde sînt in
struit’ piloții diferitelor societăți 
beneficiare, apoi prin secțiile de

proiectare. Președintele Consiliului 
de Stat este informat că avionul 
e produsul unei largi cooperări 
intre firme din mai multe țări. în
treprinderii de la Haarlemmermeer 
revenindu-i în întregime meritul 
proiectării.

România este bine cunoscută gaz
delor ca țara ai cărei fii s-au nu
mărat printre pionierii aviației 
mondiale, deschizînd prin geniul 
lor creator drumul spre tehnica 
modernă de astăzi în domeniul ae- 
rospațial. în timpul discuțiilor sînt 
evocate posibilitățile de cooperare 
între constructorii de aparate de 
zbor olandezi și români, datorită 
condițiilor favorabile create de 
dezvoltarea rapidă a. industriei în 
cele două țări, de noile realizări 
in domeniul tehnicii și tehnologiei 
aerospațiale.

Gazdele își exprimă convingerea 
că între „Fokker" si întreprinde
rile constructoare de aparate de 
zbor din țara noastră se vor realiza 
acțiuni de cooperare fructuoasă 
pentru ambele părți.

în vizita la societatea de con
strucții aerospațiale „Fokker'. oas
peții sînt însoțiți de Alteța Sa 
Regală, prințul Olandei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat, în finalul vizitei, să 
semneze în cartea de onoare a so
cietății. Semnează, de asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

★
Spre următorul obiectiv din pro

gramul zilei de miercuri, întreprin
derile „Philips", călătoria se efec
tuează cu un avion de cel mai re
cent tip construit la societatea 
„Fokker", un F. 23-,.Fellowship".

După o scurtă rulare pe pista 
de beton, aparatul se ridică în aer 
aproape vertical și se îndreaptă 
spre nord-vest. Curînd se survo
lează marile lucrări de desecare 
cunoscute sub denumirile „Ijssel- 
meerpoldprs" șl ,;DeIta“. Cerul se
nin favorizează o bună vizibilitate 
si sub priviri se desfășoară pano
rama amplă a lucrărilor menite să 
recupereze, pe seama mării, întinse 
teritorii agricole și să stăvilească, 
prin închiderea gurilor deltei celot 
trei mari fluvii ce se varsă în 
mare pe teritoriul Olandei — Ri
nul, Meusa și Escaut — mareele ce 
amenință neîncetat uscatul. Este un 
peisaj spectaculos, o mărturie et.io-

(Continuaie in pag. a 4-a)

STEAUA A LUAT UN AVANS DE UN PUNCT
• Rapid, F. C. Constanța, „U" Cluj și C.S.M. Reșița s-au întors cu puncte din deplasare • Victorii la scor ale Jiului și Steagului roșu

• F. C. Argeș — 9 puncte din 10 posibile în retur — a intrat în plutonul fruntaș • Următoarea etapă, la 22 aprilie

Ieri s-a consumat a clncea etapa a returului $i, oricîl 
ar părea de depărtat fina
lul competiției, nu se poate 

spune că rezultatele n-au început, 
de pe acum, să aibă greutate, a- 
ducînd schimbări demne de reți
nut în fizionomia clasamentului și 
ușurlnd sau îngreunînd poziția 
echipelor care luptă fie pentru 
laurii de campioană, fie. măcar, 
pentrh un loc în continuare sub 
soarele diviziei A.

Două dintre rezultate, surprind 
prin scorurile înregistrate. Evi
dent, este vorba de acel 5—1 cu 
care s-a încheiat partida Jiul — 
U.T.A. șt d.e nu maj. puțin cate
goricul 4—0 pe care fotbaliștii de 
la Steagul roșu l-au ■ administrat 
Petrolului. De notat câ, în ultime- 
le patru meciuri de, campionat, 
linia de atac a ploieștenilor N-A 
IN SCRIS NICI UN GOL! Și nu 
știm să se dea vreun premiu pen
tru ineficacitate...

La Bacău și la Cluj, gazdele au 
pierdut cite un punct, pe care, 
însă, de pe pozițiile pe care se 
află, nu-1 regretă prea mult. Doar 
echipele aflate în zonele fierbinți, 
plîng și suspină după fiecare 
punct. Așa cum a fost, ieri, cazul arădenilor, al dinamo.viștilor, în
vinși la Pitești, și. bineînțeles, al 
Sportului studențesc, al cărui egal, 
în condițiile actuale, este, practic, 
un eșec, in cadrul bătăliei pe care 
o poartă pentru a evita retrogra
darea.

N-a lipsit mult ca. și Steaua să fie, ieri, o echipă tristă. Atunci 
cînd se aștepta cel mai puțin, 
a fost multă vreme în postura 
de învinsă, în fața unei formații, 
teoretic lipsită de orice șansă. 
Dar, există, in fotbal., o echipă 
lipsită de orice șansă ? (J. BE
RARI U)

Citiți în pogina a lll-a relată

rile reporterilor noștri de Io me

ciurile de ieri.

ANGAJAMENT FERM DE A TRADUCE IN VIAȚA HOTARlREA PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE

CROSUL
CRAVAÎE10R ROȘII

LA CURTEA 0E ARGEȘ
Angrenlnd în prima etapă peste 

2 oOO de concurenți din școlile ge
nerale, tradiționalul „Cros al pionie
rilor" a programat faza orășenească, 
disputată pe un traseu în jurul par
cului din Curtea de Argeș.

S-a alergat pe trei categorii de 
virată, cursele fiind foarte echili
brate șî disputate. Iată-1 pe cei mal 
iuți copii a! orașului i Doina Con- 
țescu și Marian Bădescu (9—10 ani), 
Daniela Micu și Gabriel lovan (Il
ls ani), Elena Conian șl Mihai Ma
rinescu (13—14 ani).

In vacanța de primăvară sînt pre
văzute numeroase acțiuni sportive de 
masă pentru elevii și elevele din 
Curtea de Argeș.

I. FEȚEANU — coresp. județean

i

v 'MX

ÎN ÎNTRECEREA CONSILIILOR JUDEȚENE

Șl A CLUBURILOR SPORTIVE, DIN ANUL 1972

Studentele Universității din bucurești își dispută titlul 
de cea mai rapidă alergătoare, în cadrul concursului popu
lar de atletism organizat recent pe Stadionul Republicii. 
Una din serii a pornit in curșa de 100 jn, în timp ce altele 
(zeci și zeci..) își așteaptă rîndul cu răbdare șt... emoție.

.4 fost o bună inițiativă in cadrul acțiunii de relansare 
a sportului de masă studențesc, pe care am dori-o repe
tată (în Capitală), și preluată (în alte centre universitare), 
la o scară ce poale fi mult mărită Foto i N. DRAGOȘ

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Șl D1NÂM0 BUCUREȘTI,

PE PRIMELE LOCURI
Ne aflăm in posesia rezultatelor 

finale cu care s-a încheiat între
cerea dintre consiliile județene 
pentru educație fizică șl sport, pe 
de o parte, și cluburile sportive, 
pe de, altă parte, desfășurată în 
anul 1972.

Pe baza protocolului întocmit 
și în urma analizei judicioase a 
îndeplinirii tuturor obiectivelor 
acestei ample acțiuni, Biroul exe
cutiv al C.N.E.F.S. a omologat ur
mătoarele clasamentei

1 în întrecerea dintre consiliile 
județene i

t. MUNICIPIUL BUCUREȘTI
2 C.J.E.F.S. Galați
3. C.J.E.F.S. Argeș
II In întrecerea dintre cluburile 

sportivei
1. DINAMO BUCUREȘTI

2. Steaua București
3. Rapid București
în conformitate cu regulamentul 

aprobat, unitățile clasate pe pri

mul loc primesc steagul șj diplo
ma de fruntașe pe țară și un pre
miu de 200 000 Iei. cele clasate pe 
locul 11 cite o cupa, o diplomă și 
100 089 tei, iar cele de pe locui 
HI cite o diplomă șî 30 000 Șei. 
Sumele respective, care totalizează 
700 000 lei. vor fi folosite pentru 
repararea și amenajarea de baze 
sportive.

Adresînd felicitări laureaților 
întrecerii, Biroul executiv al 
C.N.E.F.S. își exprimă convinge
rea că succesul repurtat va con
stitui pentru ei, ca și pentru toate 
consiliile județene și cluburile 
sportive din țară, un puternic im
bold pentru o activitate șl maj 
laborioasă, pentru promovarea In 
munca lor de viitor a principiilor 
unei înalte exigențe și responsa
bilități, așa cum recomandă do
cumentele de partid.

Pentru anul în curs, întrecerea 
se va desfășura ținîndu-se seama 
de împlinirea exemplară a obiec
tivelor și sarcinilor noi trasate 
mișcării sportive de către Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al PC.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973,

ACȚIUNILE TURISTICE DE MASĂ
ÎN PREOCUPĂRILE COMITETELOR U.T.C.
Odată cu venirea primăverii, ac

țiunile turistice, drumețiile, reîntil- 
nirile cu cărările de munte, cu di
feritele obiective turistice, culturale 
șî. industriale de pe tot cuprinsul 
țării reintră în preocupările, atît ale 
iubitorilor de mișcare în aer liber

cit și ale celor răspunzători de or
ganizarea lor.. Pe această linie, Co
mitetele județene ale U.T.C., .îm
preună cu agențiile de turism nou 
înființate și cu cercurile existente

(Continuare in pag. a 2-a)

La finala campionatului republican al școlilor sportiveGIMNASTELE DIN ORADEAAU CUCERIT TREI TITLURILA INDIVIDUAL COMPUS
Timp de două zile (marți și miercuri), 

Sala Floreasca din' Capitală a 
găzduit finalele campionatelor de 
gimnastică rezervate școlilor sportive 
și liceelor cu program de educație 
fizică, la întreceri aPnlindu-se, de 
astă dată, fetele.

Prezența la startul întrecerilor a 
unor reprezentative ale Liceului din 
Orașul Gh Gheorghiu-Dej (cane au 
evoluat în afară de concurs) a făcut 
ca nivelul finalelor să crească sub
stanțial, e drept, la categoriile a 
Ill-a și a ll-a apărînd, totuși, nume
roase carențe. Șî pentru că aminteam 
de gimnastele din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu7Dej se cuvine să subliniem că 
deși ele au dovedit o excelentă, pre
gătire, notele ce le-au fost acordate 
ni s-au părut mult prea ridicate în

comparație cu cele primite de ad 
versarele lor.

La categoria a IV-a, echipele șco
lilor sportive din Arad și Reșița și-au 
disputat întîietatea, împărțindu-și 
pină la urmă titlurile de campioane 
— în clasamentul individual compus 
cîștigînd Daniela Horcea de la Re
șița, în timp ce la echipe victoria 
a revenit teamului din Arad. De no
tat că la aceasta categorie am văzut 
o formație atât de slabă cum rar ne-a 
fost dat să urmărim: echipa Școlii 
sportive Botoșani, ale cărei sportive 
au primit uneori note de 2 și de 3!'

Hcria ALEXANDRESCU

f4fend»uar« f» pas. a 3-a)

Pentru poarta lui F. C Constanța, Sătmăreanu a fost mat periculos decit atacanții! în această fază, el este 
deposedat, insă, de Nistor, Futoi ten MIlA.'CA

CLASAMENT REZULTATE TEHNICE

Meciul Universitatea Craiova — A.SA. Tg. Mureș 
a fost aminat pentru data de 26 cprihe deoarece A.S.A 
Tg. Mureș a jucat ieri in „Cupa Balcanică".

ETAPA VIITOARE (22 aprilie)

1. STEAUA 20 9 7 4 30—15 25
2. Dinamo 20 10 4 6 31—22 24
3. Univ. Craiova 19 8 7 4 31—25 23
4. C.F.R. Cluj 20 7 9 4 21—16 23
5. F. C. Argeș 20 9 4 7 29—18 22
6. S. C. Bacău 20 8 6 6 23—22 22
7. jiul 20 9 4 7 28—25 22
8. Petrolul 20 7 6 7 15—20 20
9. Steagul roșu 20 7 5 8 27—15 19

10. „U" Cluj 20 7 5 8 18—29 19
11. Rapid 20 5 8 7 20—19 18
12. A.S.A. Tg. Mureș 19 8 1 10 26—31 17
13. U.T.A. 20 5 7 8 21—28 17
14. C.S.M. Reșița 20 4 9 7 20—28 17
15. F.C. Constanța 20 5 6 9 15—26 16
16. Sportul stud. 20 3 3 9 21—37 14

Sportul stud — C.S.M. Reșița 1-1 (î—€)
Steagul roșu — Petrolul 1—0 (3-0
C.F.R. Cluj — Rapid C—0
Steaua — F. C. Constanta 1—1 (O-'-)
Jiul — U.T.A. 5—1 (2—1)
F. C. Argeș — Dinamo 1—0 (1-0
S. C. Bacău - „U" Cluj e—o

U.T.A. — Sportul studențesc (<-1)
Petrolul — F. C. Argeș (0—3)
Dinamo — Jiul (1—2)
F, C. Constcnta — S. C. Bocou (0—2)
A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Clui (1-3)
„U" Cluj — Univ. Craiova (0—3)
C S.M. Reșița — Steaua (0—4)
Rapid — Steagul roșu (0—1)

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET ..CUPA FEDERAȚIEI-

CLUJ, 11 (prin telefon). Ediția a 
IV-a a turneului internațional de 
baschet masculin dotat cu „Cupa 
Federației" a început miercuri sub 
seninul unor partide echilibrate 
(în totalitate sau parțial), spectacu
loase, eu evoluții de scor care au 
captivat publicul.

Aceste caracteristici sînt valabile 
chiar și pentru întîlnirea dintre re
prezentativele de seniori și de ti
neret ale României, 
prima repriză 
care D.
Scutaru 
încheiat 
parte a 
prea

(care au recu- 
multe ori),, au 
iar în min. 32 
De aici a ur-

mai precis la 
a unei întreceri în 

, iVIănăilă, Barna, 
au dominat și au 
favorabil această 

Fie că i-au luat 
cădeți, fie că au 

: „tupeul" aceste-

Dumitru, 
și Spinii 
cu scor 
jocului.

„ușor" pe ■ 
fost surprinși de 
ra, cert este că Diațonescu. Tarău, 
Novac. Oczelak și Pirșu (folosiți a- 
proapc in exclusivitate) nu au iz
butit să stăvilească atacurile deci
se și precise ale adversarilor. In 
repriza secundă, antrenorii Al. Po
pescu și E. Sarossy au procedat la 
schimbarea „5“-ului din teren (au 
intrat Savu, Ruhring, Georgescu. 
Chivul eseu și Ceniat) care mai 
proaspăt în atac și mai tenace în 
apărare a luat conducerea din pri
mul minut și a obținut in final o 
victorie netă : 95—75 (50—51). Au 
înscris : Georgescu 12, Cliivulescu, 
1. Pirșu 4, Savu 10, Zdrenghea 8,, 
Ruhring 6. Ornat 5. Diaconeseu 
10, Novac 12. Tarău 12, Oczelak 
pentru România A, respectiv 
Dumitru 17, Mănăilă 13. Spînu 
Dragnea 5, Barna 10, Schuller 
Scutaru 6, Roman 4.

După cum a început meciul din
tre selecționatele R. D. Germane și 
Olandei, se anunța o victorie 
iă a primei formații, care în 
17 conducea cu 28—17. Dar 
tat, baschetbaiiștii olandezi,

duși excelent de Vrolijk și avînd 
în Van Tuyi (2,10 m) și Arerboom 
(2,06 m) doi giganți 
perat de cele mai 
refăcut handicapul, 
au egalat : 51—51.
mat o cursă extraordinar de echi
librată, fiecare dintre echipe con
ducted pe rîrid, cu cite un punct. 
Cînd mai erau 12 secunde de joc, 
la scorul de 66—65 pentru R.D.G., 
olandezul Smit a fructificat două 
aruncări libere modificînd 6corulîn 
favoarea echipei sale. Deci 67—66 
(29—34) pentru Olanda. Au înscris:

Arerboom 13, Ruisenaars 8. Vro- 
lijk 16, Boot 4, Smit 7, Harrewijk 
12, Tvinstra 4, Sikking 2, Van Tuyl 
1 pentru Olanda, respectiv Knoll 
6, Filusch 5, Bruner 2, Hinzer 12, 
Kirstein 10, Paluch 13, Prall 9, 
Wendt 9.

CUBA - 
(44—26).

Programul 
România ( 
România A 
Cuba.

de la ora 16,3<i: 
rt) — Ungaria, 
l.D.G., Olanda —

D. STANCULESCU

Săptămîna viitoare în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej

„CUPA ȚÂRILOR LATINE-
0 ATRACTIVĂ COMPETIȚIE 0E HANDBAL

W Intense pregătiri pe plan local • Șase reprezentative de țări, 
printre care cea a Braziliei, la start • Arbitri neutri la toate 
partidele

12
D.

12,
8,

faci- 
mia. 
trep- 
COD-

Una dintre cele mai interesante , 
atrăgătoare competiții ale handbalu
lui masculin mondial este și „Cupa 
Țărilor Latine", întrecere care de iz 
prima sa ediție (1963) s-a bucurat de 
ua mare succes, cucerind adeziunea 
iubitorilor sportului în general și a 
specialiștilor de pretutindeni, in spe
cial. Aflată acum la cea de a V-a 
ediție, „Cupa Țărilor Latine" va l: 
găzduită de țara noastră, jocurile _ - 
mînd să se dispute, între 17 și 22 
aprilie în municipiul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, centru care în ultimii a: . 
s-a afirmat tot mai puternic in hand
balul nostru masculin.

La actuala ediție a acestei u -r-

mare succes, cucerind adeziunea

are silit admiși să ta parte nu- 
har.dbaliștii născuți în anul 1951 
mai tineri, și-au anunțat parti

ciparea selecționatele Franței, Spani
ei. Portugaliei, Italici, Braziliei și, 
firește, cea a țării noastre. Deci, șase 
reprezentative de țări care se vor 
ir.trece pe o frumoasă bază sportivă, 
special amenajată, unde partidele vor 
avea loc după amiază și seara la lu
mina reflectoarelor. în afară de ame
najarea terenului de joc și a tnsta- 
tatiiior sale anexe, in municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-a desfășurat și con- 
■ â ;a se desfășoare — așa după 
cum ne informează corespondentul 
nostru Gb. Grunzu — o intensă acti
vitate organizatorică, dusă cu scopul 
de a asigura tuturor oaspeților aces
tui modern centru industrial, condi
ții dintre cele mai bune de întrecere 
In plus, în ziua liberă 
vor efectua o excursie 
Moldovei, iar seara vor 
spectacol folcloric.

Selecționata României 
„Cupa Țărilor Latine" J... ___ .
(ediția a III-a), cînd, la Lisabona,

participanții
Ia Slăiiicul 
viziona un

participă ta 
din anul 1970 

cucerit primul loc. în anul următor, 
la Casablanca, ea a reeditat perfor
manța și cum anul trecut, cînd au 
avut loc Jocurile Olimpice, întrece
rea nu s-a disputat, handbaliștli ro
mâni abordează actuala ediție în pos
tura de deținători ai trofeului toc
mai pentru .acest motiv, antreiiameii-, 
lele lotului nostru — în rîndurile că
ruia sînt mulțj jucători divizionari: 
portarii Keil („U“ Cluj) si Coriiaciu 
(„U“ București), Drăgănită si Capră 
(Steaua), Szabo și Vărgălui ț„(J“ 
București), Timpii si Schragner (Po
litehnica Timișoara), Grabovschi și 
Tase (Dinamo București) etc — aii 
fost foarte riguroase in ultimul timp.

Dar, despre pregătiri și loturile 
formațiilor participante cu alt p. 
Deocamdată, să consemnăm că

Evoluează ia birnd Gabriela Corodt (Șc sp. Oradea), clștigătoarea titlului 
de campioană la categoria maestre. Foto i Vasile HAGEAP

ydLtodUJUuld. sd LUHSeiIlIldn'J C3. j& 
aceasta întrecere care are în pro
gram trei partide pe zi, au fost in
vitate trei cupluri de arbitri din 
țări neparticipante < H. Carlsson și L. 
Olsson (Suedia), H. Singer și H. 3, 
Siebert (R.D. Germană), Z. Jurici șl 
K. Krstici (Iugoslavia).
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DIN PLOIEȘTI
Zilele trecute am fost martorii li

nei interesante acțiuni sportive de 
masă. Peste 1000 de elevi, majo- 
rit-atea aparținînd Școlii generale 
nr. 6. au putut fi văzuți, timp de 
15—20 de minute, efectuînd dimi
neața, pe aleile noului cartier vest- 
ploieștean, un program de înviorare. 
Promotorul acestei acțiuni este pro
fesorul de educație fizică, Gheorghe 
Anghel, larg sprijinit de către di
rectorul Școlii nr. 6, profesorul 
Gheorghe Nicolau. De menționat 
este și faptul că alături de elevi, 
participă la aceste acțiuni și tineri 
care locuiesc în cartier sau chiar 
preșcolari. Din punct de vedere or
ganizatoric, această activitate se 
desfășoară pe grupe de blocuri, fiind 
condusă de instructori sportiv! pre
gătiți dintre elevii școlii și coordo
nată de profasorii de educație fizică

sau de altă specialitate care lo
cuiesc în perimetrul cartierului. Ac
țiunea se prelungește duminica 
pînă la o oră, iar pentru perioa
dele de vacanță pînă la două ore, 
în care timp, se desfășoară jocuri 
sportive și concursuri atractive. Se 
prevede crearea, într-un. viitor a- 
propiat, a unor mici spații sportive, 
instalare^ade panouri de minibas- 
chet, am'Spajarea unor gropi de să
rituri, t$>te prin munca patriotică 
a elevilor și tinerilor. Sfîrșitul a- 
nului școlar va fi marcat de con
cursuri și întreceri între grupe de 
blocuri.

Acțiunea s-a bucurat de un larg 
ecou în rfndul părinților și al co
mitetelor de locatari, care s-au o- 
ferit să o sprijine efectiv.

Emil LUNCAȘU - coresp.

BOGATĂ ACTIVITATE 
LA A. S. COMEX

Asociația sportivă „COMEX" a lu
crătorilor din ministerul și întreprin
derile de comerț exterior are în pla
nul de activitate numeroase acțiuni 
sportive de masă. De curînd s-a în
cheiat campionatul de tenis de masă 
al asociației care a angrenat peste 
60 de iubitori ai acestui sport. în 
disputele individuale primul loc a 
recenit lui Cornel Gogoncea de la 
Mineralimportexport, iar la întrece
rea pe echipe prima poziție a fost 
ocupata de formația care a furnizat 
și pe învingătorul de la „individuale".

Un alt punct din programul aso
ciației îl constituie turismul, care 
are mulți adepți printre amatorii de 
sport de la „COMEX". în ultima pe
rioadă au fost organizate 10 excursii 
și drumeții (au fost vizitate locali
tățile Bușteni, Predeal, Sinaia, Po
iana Brașov, Bran, Cîmpulung Mus
cel, Pitești etc.) la care au luat 
parte aproape 800 de tineri și vîrst- 
nici.

De asemenea, la crosul disputat cu 
cîteva zile în urmă pe baza sportivă 
,.Electra", au fost prezenți și 40 de 
membri al asociației.

Acum, se fac ultimele pregătiri pen
tru a se da startul în campionatele' 
interne de fotbal, volei și natație, 
precum și pentru competițiile ee vor 
avea loc in cinstea zilei de 1 Mai.

N. DUMITRU

ACȚIUNILE TURISTICE OE MASĂ
IN PREOCUPĂRILE COMITETELOR U. T.C

(Urmare din pag. 1)

la nivelul organizațiilor U.T.C. din 
școli, întreprinderi, instituții și de 
la sate, înscriu în agende acțiuni 
noi, variate, adresate unui număr 
cît mai mare de tineri. Sîntem în 
măsură să remarcăm, la puțină vre
me de la instituirea lor, activita
tea agențiilor de turism de care a- 
minteam mai înainte. Președinți ai 
acestor organisme au fost numiți 
secretarii cu problemele sportive, de 
pregătire militară și turism din Co
mitetele județene ale U.T.C. îar con
ducerea curentă și .operativă a ac
tivității lor revine unui vicepre
ședinte care este, în același timp, 
membru al Biroului județean.

Iată cîteva dintre acțiunile turis
tice care s-au desfășurat în unele 
din localitățile țării pe parcursul 
săptămînii trecute.

• Peste 1 000 de tineri de pe cu
prinsul județului Teleorman au fost 
cuprinși în cadrul a 10 excursii 
de cite o zi, cinci excursii d'e cite 
două zile, și cinci de cîte trei, cu 
trenul sau cu autocarul. Alți 200 
de uteciști au efectuat drumeții pe 
parcursuri județene. • Și în județul 
Alba au avut loc acțiuni de mare 
amploare. Dintre acestea remarcăm 
drumețiile efectuate de elevii și ti
nerii din Alba lulia spre diferite 
locuri de atracție turistică, cele ale 
uteciștilor din Sebeș spre Rîpa ro
șie, din Aiud spre Cheile Rîmețu-

lui și din Abrud spre Detunata. 
Semnalăm și excursiile cu caracter 
de orientare profesională, efectuate 
fie la București, fie în localități 
industriale din județul Alba de că
tre elevii care se află în preajma 
absolvirii. • Iată și o scurtă tre
cere în revistă a acțiunilor organi
zate în județul Galați : 41 de tineri 
muncitori de la Șantierele Navale 
au vizitat. Izvorul Mureșului, 41 de 
elevi ai Școlii generale nr. II au 
cunoscut monumentele culturale din 
nordul Moldovei, 28 de viitori spe
cialiști din Liceul de construcții ma
șini și 'alți 16 din Liceul sanitar au 
poposit tot la Izvorul Mureșului. 
Spre orașul Mărășești, s-au îndrep
tat, tot la sfîrșitul săptămînii tre
cute, și 28 de țărani cooperatori 
din comuna Tulucești (jud. Galați).

PE MARGINEA

RUGBY

ECHIPA ROMÂNIEI

SlMBĂTĂ, PE STADIONUL „J MAI" DIN CONSTANȚA, 

DEBUTEAZĂ ÎN NOUL SEZON I NT E RN AȚ ION AL

iNTlLNIND ECHIPA SPANIEI

jheorghe Nica, un flnalizator întotdeauna redutabil

V O LEI MICR0STATIST1CĂ

ÎN CAMPIONATUL F. I. R. A,

Absența unor amănunte despre 
comportarea trăgătorilor noștri la tur
neele internaționale la care au parti
cipat, zilele trecute, ne obligă să 
facem completările de rigoare pen
tru a ne putea da seama în 
<e măsură au atins obiectivele 
propuse pentru această fază a pre
gătirii lor pentru că, nu trebuie să 
uităm, această serie de competiții 
sînt etape de testare pe drumul, mai 
lung, ce duce spre campionatele mon
diale și Universiadă, țelurile majore 
ale scrimerilor în actualul an.

în „patrulaterul" de floretă-mas- 
culin de la Bari, reprezentativa țării 
noastre și-a atins obiectivul de a 
se clasa pe locul III. Mal mult chiar, 
după cum ne-a relatat antrenorul fe
deral V. Cbelaru, trăgătorii noștri 
au făcut un meci extrem de frumos 
cu cîștigătorii competiției, floretiștii 
francezi recunoscuți ca excelenți sti
liști. S-au comportat la înălțimea 
așteptărilor M. Țiu, T. Pețruș și A. 
ștefan, în timp ce C. Niculescu a 
dovedit prea multă timiditate iar 
P. Kuki a lăsat să se vadă O In
suficientă pregătire.

La Varșovia, în întrecerile (pe e-

individuale) ale sabrerilor, 
țării noastre a resimțit,

ehipe și 
formația 
desigur, lipsa lui D. Irimiciuc. Tre
buie reținut ca îmbucurător faptul că 
doi din sportivii noștri Al. Nilcă și 
mai tînărul I. Pop ău ajuns pînă în 
sferturi de finală, evoluînd în com
pania celor mai buni sabreri ai lu
mii : campionul olimpii? V. Sidiak, 
campionul mondial M. Maffei ș.a. In 
„sferturi" ambii sportivi români au 
realizat cîte două victorii i Pop la 
reputatul polonez Grzegorek (5—2) și 
la conaționalul acestuia Jablonow- 
skl (5—3), iar Nilcă la italianul A. 
Montano (5—4) și la E. Vinokurov 
(5—3), component al echipei U.R.S.S. 
clasată pe locul II la J. O.

Mai dificilă a fost sarcina florelis- 
telor noastre, împărțite în două for
mați!, una la Budapesta, iar alta Ia 
Minsk. Trebuie să precizăm că ele
mentele de bază ale lotului ce a 
evoluat în capitala Ungariei, Ana 
Pascu și Suzana Ardelcanu au su
portat handicapul unei persistente 
stări gripale. Chiar în aceste condi-, 
ții, luptînd cu multă tenacitate, Ar- 
deleanu a ajuns pînă în semifinale 
unde a susținut și un baraj cu cam-

Pe terenurile de la Progresul, 
Steaua (bulevardul Ghencea) și pe 
cele ale Tenis-clubului, continuă în
trecerile pentru desemnarea cîștigă- 
torilor trofeului „Criteriul de' pri
măvară". Deși cîțiva dintre jucăto
rii noștri fruntași nu se află în 
țară și, deci, nu iau parte Ia acest 
concurs, nu 6e poate spune că me
ciurile sînt lipsite de spectaculozi
tate. Acest atribut li-1 conferă, pe 
de o parte, faptul că sînt prezenți 
foarte mulți membri ai secțiilor de 
tenis din țară, veniți pentru prima 
oară la o întrecere de asemenea 
amploare și, prin urmare, doresc să 
se afirme, iar pe de altă parte 
perspectiva ocupării unei poziții 
cît mai bune în clasamentul ce va 
fi întocmit !a sfîrșitul anului, a- 
vîndu-se în vedere că Ia actualul 
turneu se va acorda un anumit 
punctaj.

Este, apoi, de semnalat faptul că 
destul 
z.entat 
catari, firește din dorința ca din
tre ei 
acasă cu.,

de multe cluburi s-au pre- 
cu un număr mare de ju-

măcar cîțiva «ă se întoarcă 
titluri.

ATLETISM j

Șl CONCURSURILE
Duminică, la Ruse (Bulgaria) se va 

desfășura un concurs internațional 
de marș (20 km). Vor participa șl 13 
atleți români, printre care I. Găsită. 
C. Stan, C. Staicu, V. Ilie, N. Ma
xim, S. loniță, L. Pescaru.

îneepînd de luni, în țar* noastră 
șî în Polonia se vor organiza două 
tabere de pregătire în comun între 
atleți români și polonezi. Astfel, 
aruncătoarele de disc se vor reuni 
la București șl Snagov, în. timp ce 
sprinterii (băieți șl fete) vor efectua

PATINAJ
BEATRICE HUȘTIU 
Șl DAN SAVEANU 

LA RIGA Șl LENINGRAD
Ieri a părăsit Bucureștftll, cu desti

nația U.R.S.S., perechea de patiriptorl 
artistici Beatrice Huștlu — Dan^Să- 
veanu Solii patinajului românesc’vor 
participa. în Uniunea Sovietică, în 
cadrul a doua concursuri. Primul ur- 
mlnd să se desfășoare îneepînd chiar 
de mîine, la Riga, iar cel de al doi
lea, la sfîrșitul săptămînii vjitpare, 
la Leningrad

structural modificată (față de aceea 
care anul trecut a pierdut în com
pania Franței, în partida ce marca 
debutul nostru în noua ediție a cam
pionatului F.I.R.A. i 6—15, rezultat 
care ne-a împins, în mod practic, pe 
locul doi în clasament după învin
gătorii noștri din noiembrie și în 
întîlnirea cu XV-le R. F. Germania i 
.10—11) ; așadar, fundaș — Bucos sau 
St. Cristea (ambii Farul Constanța) j 
aripi — Nica (Dinamo) și Teleașă 
(Steaua); centri — Marica șl Mo- 
trescu (ambii Politehnica Iași) ; mij
locaș la deschidere — Nicolescu (Di
namo) ; mijlocaș la grămadă —.Flo- 
rescu (Dinamo) ; înaintași, linia a 
treia —. Daraban (Farul), Mihalache 
si Fugigi (ambii Sportul studențesc) ; 
linia a doua — Postolache (Steaua) și 
Dumitru (Farul) ; linia întîia — 
Dinu (Știința Petroșani), Popovici 
(Universitatea Timișoara) șl Atanasiu 
(Sportul studențesc). Alături de acești 
16, în pregătire se mai găsesc pen
tru posturile din linia de treisfer- 
turi : Făicușanu (Știința Petroșani), 
I. Constantin (Dinamo), Ceauș și Pe
ter (Universitatea Timișoara), iar 
pentru înaintare Constantin Fiorin 
(Știința Petroșani), Neculau (Politeh
nica Iași), Tătucu (Universitatea Ti
mișoara) șî Crăciun (Farul).

Iată, deci, că antrenorii (lonescu și 
Radulescu) prezintă O garnitură nouă, 
de la care așteaptă fapte mari, pe 
măsura posibilităților reale ale rug- 
byștilor noștri, atit de talentați și 
de’ dotați pentru acest sport. Avan
tajele acestei noi echipe : o grămadă 
mai grea decît cea din trecut, 742 kg. 
(crește cu aproximativ 30 de kg.), o 
talie sporită, deși fără înaltul Con
stantin (încă insuficient pregătit), me
dia : 188,7 cm ; de asemenea și media 
vîrstei este bună 25 ani. Se preconi
zează, totodată, și imprimarea unui 
nou stil de joc, modern, bazat pe 
procedeele marilor echipe din lume, 
și cîștigarca dc către echipă a unei 
mari capacități de efort, pe toată du
rata jocului, care era anul trecut de
ficitară, soldîndu-se în cele din urmă, 
cu rezultate nedorite.

Nu vom încheia înainte de a semnala 
atmosfera de bună dispoziție și prie
tenie care domnește în sinul lotului 
reprezentativ, atmosferă ce trebuie 
de altfel să caracterizeze relațiile din
tre jucătorii chemați a alcătui ceea 
ce se numește „clubul echipei națio
nale". Iată citeva premise de bun 
augur care, sperăm, vor relansa cota 
internațională a rugbyului românesc.

Partida de la Constanța dintre e- 
chipele naționale ale României și 
Spaniei va începe Ia ora 15,30 și vsj| 
fi condusă de arbitrul francez 
Jacques Saint Guilliem.

Dimitrie CALLÎMACH!

Sîmbfitâ, rugbyștii tricolori vor sus
ține pe stadionul „1 Mai* din Con
stanța — oraș care tinde a deveni 
un autentic centru al sportului ci> 
balonul oval — cel de-al 86-lea lor 
meci din palmaresul inter-țări. Este 
vorba de partida in care românii vor 
întîlni XV-le Spaniei, o formație în 
creștere, cu tendințe certe de afir
mare în ierarhia continentală, ln- 
tîlnirea de la Constanța prezintă un 
dublu interes. Pe de o parte me
ciul se dispută într-un cadru ofi
cial : campionatul F.T.R.A. (Federația 
internațională de rugby amator), cea 
mai importantă competiție europeană 
(prin numărul țărilor participante), 
iar pe de alta, jocul îmbracă un as
pect inedit, care întotdeauna dă sa
rea și piperul unei întreceri sportive, 
spaniolii fiind pentru spectatorii noș
tri... necunoscuți. într-adevăr, de-a- 
lungul anilor rugbyștii români i-a_u 
întîlnit pe cei spanioli o singură dată, 
în 1958, la Liege, într-o partidă a- 
micală, scorul fiindu-ne atunci favo
rabil (14—12).

Desigur, multe s-au schimbat din 
acel an. Rugbyul a cunoscut o con
tinuă dezvoltare în cele două țări, 
dovadă fiind și rezultatele care au 
urmat, rezultate grație cărora repre
zentativa României a urcat încet, dar 
sigur, spre vîrful ierarhiei continen
tale, ajungînd în Imediata vecinătate 
a „campionilor Europei" — rugbyștii 
francezi — cu care de ani de zile 
își dispută. în chip sportiv, suprema
ția continentală. Despre adversarii 
noștri de sîmbătă nu avem prea 
multe date, urmind a lua contact cu 
ei abia la sosirea lor în țară (astăzi, 
la ora 16, pe aeroportul Otopeni). 
Atunci vom afla detalii în legătură 
cu echipa ce a efectuat deplasarea, 
cu tăria ei, cu forma jucătorilor, în 
linii mari aceiași care, prin victoria 
asupra Italiei, au adus Spania în 
grupa A a campionatului F.I.R.A., 
alături de formațiile României, Fran
ței șl Marocului.

Amănunte despre echipa noastră 
ne-a fost mai lesne să aflăm, con- 
tactîndu-1 telefonic pe antrenorul 
coordonator al naționalei, Dumitru 
lonescu, aflat cu echipa I'a Eforie, 
la hotelul Delfin, cadru propice u- 
nei pregătiri optime a dificilei par
tide de sîmbătă. In alcătuirea Iotu
lui se află, la ora actuală, 24 de 
jucători din diverse cluburi din tară, 
absenți fiind, deocamdată, numai com- 
ponenții echipei Grivița roșie (plecată 
în turneu în Franța) și cîțiva de la 
Steaua care vor susține duminică o 
importantă partidă, de tradiție, cu se
lecționata armatei franceze, echipă 
extrem de redutabilă.

Așadar, ce e nou la Eforie ? — 
l-am întrebat pe Titi lonescu. în pri
mul rînd vom prezenta o formație

A CAMPIONATELOR NAȚIONALE
rile ^.dintre echipele bucureștene au fost 
considerate „acasă".e Clasamentul returului este următo
rul : Dinamo (1). Steaua (2). I.E.F.S. (3), 
Rapid (7), C.S.U. (9), „U“ Craiova (8), 
,.U" Cluj (4), Viitorul (5), Progresul (6), 
Tractorul (10), Electra (11), Voința (12). 
In paranteză locurile ocupate la sflrși- 
tuî turului.

FEMININ

Campionatele naționale de volei 
prilejuit citeva constatări de ordin 
tistic

MASCULIN

ira 
sta-

desemnarea învingătorilor in 
partide ale campionatului au 

fost necesare 510 seturi.* In cele 132 de partide, cel mal frec
vent scor a fost 3—1 de 52 ori, 3 0 de 
49 ort și 3—2 de 31 ori.& Au învins cu 3—0 : DinamO (14), - — — „ Craiova,
V.O.U. vreliap, (4), ,.Ij“ Cluj,
Rapid (3). Tractorul (2), Viitorul, Voința 
(1) ; cu 3—1 : Steaua (9), I.E.F.S. (7), 
,,U" Cluj. „U“ Craiova (6). Rapid,, Viito
rul, Progresul (5). Dinamo (4), C.S.U., 
Electra (2). Tractorul (1) : cu 3—2 : Vi
itorul (6), C.S.U. (5), „U“ Cluj, Rapid 
(4), Tractorul (3) Dinamo. Steaua. Elec
tra' (2). „U“ Craiova, Progresul (1).

« Clasamentul pe baza jocurilor 
„acasă*4 are următoarea configurație : 
Dinamo (31 p). Steaua (28 p). I.E.F.S. 
(27 p), Rapid (25 P), Progresul (23 p), 
C.S.U. (20 p), „U" Cluj (19 p), „U“
Craiova Viitorul. Electra (18 P), Trac
torul (16 p), Voința (12 p) : în deplasare : 
„U“ Cluj, Viitorul (16 p), „U“ Craiova 
(15 p). C.S.U. (13 p), Steaua. Tractorul 
(12 p), Dinamo, Voința (11 p), Progresul 
I.E.F.S.. Rapid (9), Electra (8 p). Jocu-

$ Pentru 
cele 132 de..Jll ur.vvncir-.. --------a în cele 132 de partide, cel mal frec- <1 • zi n taO *1 n».fl riP
49 ort Și ~ 3—2 de’ 31 ^ori.
Steaua (7). I.E.F.S. (6). 
C.S.U. Galați, Progresul

TURNEELOR INTERNAȚIONALE
pioana lumii Deniable (Franța) și cu 
Palm (Suedia) pentru calificare în 
finală ratînd aceasta pentru o di
ferență de numai o tușă. O bună im
presie a lăsat Magda Burtos care, 
confirmînd comportarea de la To
rino, a ajuns și aici în semifinale 
pierzînd abia în baraj șansa cali
ficării în finală. Sub așteptări au 
evoluat, însă, Viorica Draga și Ma
riana Ostafi.

Din lotul aflat la Minsk, cea mai 
bună comportare a avut-o, desigur,

Ileana Gyulai, clasată pe locul IV 
în Cupa Bielorusiei, net dominată de 
sportivele sovietice. Ar fi de anali
zat, insă, și de pregătit mai minuțios 
pe viitor capacitatea psihică a tră
gătoarelor noastre fruntașe din par
tea cărora este de așteptat sâ-si a- 
pere cu mai multă dîrzenie șansa, 

lase prea leărie'demofali- 
unele inexactități de ar-

e Pentru desemnarea echipelor Învin
gătoare în cele 132 de partide ale cam
pionatului au fost necesare 474 de seturi.

9 In cele 132 de partide, cel mai frec
vent seor a fost 3—0 de 75 de ori, 3—1 
de 33 ori și 3—2 de 24 ori.• Au învins cu 3—o : Rapid (14), Di
namo, Penicilina (13), Medicina, 
Etructorul (8), I.E.F.S. (6), Farul „U“ Timișoara, „U“ ■ ■ — ■
biu (2) Ceahlăul (1) : 
(7), Medicina (5). I.E.F.S..
ra (4), 
rul
(4) ,
(3), rul
(1).
„acasă" : Rapid (32 p). Dinamo (30 p), 
Medicina (26), I.E.F.S. <25 p), Construc
torul (25 p), Penicilina (22 p), „U“ Ti
misoara, Farul, „U" București. „U“ Cluj 
(17' p) C.S.M. (15 p). Ceahlăul (13 p) ; 
In deplasare : Penicilina (17 P). „U“
Tiimișoara (15 p), „U“ Cluj (14 p), Fa
rul (13 p), C.S.M. (12 p). Rapid, Dinamo, 
Medicina, Ceahlăul (11 P). Constructorul 
(io p), I.E.F.S. (9 p), ,U“ București 
(6 p).O Clasamentul returului ; Rapid (1), Di
namo (3), Medicina (6), Penicilina (2), 
Constructorul (7), I.E.F.S. (4), Farul (9), 
,.U“ Cluj (8). C.S.M. (11). „U“ Timișoara
(5) . ,,U“ București (12), Ceahlăul (10). în 
paranteză, locurile ocupate în tur.

Iulian COSTINIU

Con-
... .. G).Cluj (3). C.S.M. Si

cii 3—1 : Rapid 
,,U“ Timișoa-

,U“ Cluj (3), C.S.M..'Dinamo, Fa- 
(2). penicilina (1) ; cu 3—2 : Dinamo 
Penicilina, ,.U“ Timișoara. ,,U“ Cluj 
Medicina. Constructorul, I.E.F.S., Fa- 
(2), C.S.M., Ceahlăul, „U“ București
Clasamentul pe baza jocurilor

Campionatul juniorilor mici
ȘCOALA SPORTIVĂ MIERCUREA CiUC I - CAMPIOANA

PARADE
• Mușchetarii sub 18 ani îșl încheie 

saptâmina aceasta întrecerea lor anua
lă. campionatele naționale de juniori miel 
care au debutat în ianuarie cu etapa locală.

Cei mai buni sportivi din centrele de 
scrimă din întreaga țară își dispută, de 
vineri 13 pînă duminică 15 aprilie, fi
nala campionatelor in sala Floreasca II 
din Capitală. Școlile sportive de elevi 
din București. Satu Mare, Oradea. Plo
iești etc. ca și secțiile unor cluburi care 
cresc cadre noi de trăgători ne vor da

„CRITERIUL DE PRIMAVARAU TREZEȘTE AMBIȚII.,
Să consemnăm și cîteva rezul

tate. La seniori s-au epuizat între
cerile pentru tururile I și II ale 
competiției, în aceste faze neînre- 
gistrfndu-se surprize. în turul III : 
B. Almăjan (Dinamo Buc.) — Gh. 
Komoroczi (Politehnica Cluj) 6—1, 
6—1; D. Memeș (Progresul) — A. 
Mitrache (Steaua) 6—4, 6—0 ; I. Ke- 
rekeș (Dinamo Brașov) — V. Szila- 
ghi (Politehnica Cluj) 6—3, 6—2 ; 
I. Sântei (C.S.U. Constr.) — R. Attl 
(Electrica Timișoara) 6—0, 6—1 ; 
juniori 15—16 ani (turul II): A. 
Crăciun (Dinamo) — A. Cioclov 
(Steaua) 6—0, 6—1 ; N. Noiman 
(Dinamo Buc.) — S. Chișiu (Șc. sp. 
Sf. Gheorghe) 5—6, 6—5, 6—0 ; L. 
Țiței (Șc. sp. Constanța) — I. Cri- 
șan (U.T.A.) 6—2, 6—2 ;■ V. Dum
bravă (Steaua) — T. Cozma (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 6—3, 6—3 ; simplu se
nioare : rezultatele sînt cele scon
tat, pentru smifinale calificîndu-se : 
Aurelia Trifu (Steaua) — Mihaela 
Nosa (Prog.) 6—1, 6—1; Manana 
Nunweiller (Dinamo Buc.) — Vera 
Rado-Pura (Politehnica Cluj) 6—3, 
8—2 ; Valeria Balaj (Steaua) — Flo-

rica Butoi (C.S.U. Consta-.)
6—2 - - - • -

6—2, 
; Felicia Bucur (Dinamo Bv.) 

Vera Dudaș (Mureșul Tg. Mu
reș) 6—2, 2—G. 6—4.

I. GAVRILESCU

ÎNCEP

ÎN AER

PREGĂTIRILE

LIBER
pregătire în țara prie-tari stagiu de . _ . .

tonă. Dintre sprinterii noștri care vor 
tac* deplasarea amintim pe juniorii 
Cristudor și Adriana Surdu.

să nu ■ se 
zate de 
bitraj.

Sebastian BONIFACIU

R I P O S T E
prilejul să constatăm î'n ce măsură scri
ma noastră are asigurate elementele de 
nădejde pentru perspectiva mai depăr
tată. deci nu atit pe olimpicii anului 1976 
cit pe cei ai anului I960...

® l.a sfîrșitul acestei săptâmhu se va 
desfășură la Leipzig un tradițional tur
neu internațional de floretă-fete si spa
dă. Forul nostru de specialitate a decis 
să trimită la această competiție for
mațiile clubului sportiv universitar 
I.E.F.S. Fac deplasarea, sub conducerea 
antrenorilor M. Ghimpușan și S. Pocna- 
ru. următoarele loturi : Ana Halelii n- 
Sturza. Rodica Văduva. Nidia Barbu, Ju- 
dit Dalnoki și Marcela Moldovan (flo
retă fete), Gh. cerea, N. Istrate — 
Chifor, C, Micu șl P. szabo (spadă).

• In completare la etapa de zonă A 
cadrul campionatelor de seniori ale 
rli publicăm astăzi clasamentul final 
al probei de sabie în care victoria a 
revenit clar ieșeanului Vasile Șuta (Po
litehnica) cu 5 v. L-au urmat ; 2. D. Man
ca? (Petrolul Ploiești) 4 v. 3. I. Nicolae 
(Polit. Iași) 3 v. 4. A. Crelțaru (Tracto
rul Brașov) 2 v. o. M. Frunză (Tracto
rul) 1 v, 6. E. Grosu (Petrolul 0 v.

t.

din 
_ță-

Ieri, la Cluj
UNIVERSITATEA — PENICILINA

0—3

Ieri, la Cluj, s-a disputat partida res
tantă dintre Universitatea și Penicilina 
lași, contînd pentru etapa a 16-a a cam
pionatului feminin. Studentele au jucat 
de la egal la egal In primele două se
turi, pentru ca In cel de-al treilea sâ 
fie complet depășite de voleibalistele 
ieșene.

Scor : 3—0 (9, 14, 1) pentru Penicilina. 
S-au remarcat Mariana Petrescu, Doina 
Meseșan de la „U“, respectiv Aurelia 
Căunei, Lucia Dobrescu, Carolina Matură. 
Arbitri : Gh. lonescu — V. Vrăjescu. 
(P. BADVANT — coresp.).

Patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală a găzduit, ieri, ultima 
partidă din cadrul turneului final 
al campionatului republican de ho
chei pe gheață al juniorilor mici.

Și-au încrucișat crosele jucătorii 
echipelor bucureștene Dinamo și 
I.P.G.G., într-o întîlnire în care, o 
victorie a hocheiștilor celei de a 
doua echipe' ar fi propulsat-o pe 
unul din locurile doi sau trei. A 
fost un meci viu disputat, ambele 
echipe trecînd pe rînd la conducere, 
în cele din urmă a cîștigat Dina
mo ai cărei echipieri au fost mai 
deciși în finalul jocului. Scor: 4—3 
(1—2, 1—1, 2—0). A înscris : Ko- 
peczi 2, David și Hichianu pentru 
dinamnoviști, respectiv Barbu, Staicu 
și Niță.

Titlul de campioană republicană 
de juniori mid pe anul 1973 a re
venit, d-upă șase zile de întreceri, 
formației Șc. sp. Miercurea Ciuc I 
(antrenor Antal Zombor).

Iată configurația finală a clasa
mentului : 1. Șc. sp. Miercurea
Ciuc I 8 p., 2. Dunărea Galați 4 p., 
3. Șc. sp. Miercurea Ciuc II 3 p. 
(golaveraj —9), 4. Dinamo București 
3 p. (—15), 5. I.P.G.G. 2 p.

Azi la ora 9, este programată 
prima partidă din turneul final al 
campionatului republican al junio
rilor mări.

Dumitru NEGREA

GIMNASTIC.
(Urmare din pag I) CONCURS DE LANSETĂ LA CLUJ

(ampionatiiî $colilor sportive
lăm șl un aspect mai puțin plăcut, 
care ne-a surprins, și anume că In 
goana după elementele de mare di
ficultate, după executarea lor cît 
mai corectă, numeroase gimnaste au 
inceput să neglijeze aspectele ele
mentare cum sînt ținuta, prezentarea 
sau elementele simple, de legătură. 
Considerăm că acest lucru trebuie 
să revină In atenția antrenorilor. 
Tată acum primele clasate la indivi
dual compus l CATEG. A IV-a : 1. 
Daniela Horcea (Șc. sp. Reșița) 33,50;
2. Iuliana Kondor (Șc. sp. Arad) 32,70;
3. Sorina Ștefan (Șc. sp. 2) 32,60;
CATEG. A III-A : 1. Aura Tudor 
(Șc. sp. 2) 35,45 ; 2. Tatiana Jipa (Șc. 
sp. Sibiu) 35,05; 3. Marieta Vlădoiu 
(Șc. sp. 2) 34,40; CATEG. A II-A : 1. 
Carmen Cîrstea (Șc. sp. Oradea) 
33,75; 2. Marilena Georgescu (Șc. sp. 
2) 34,50; 3. Stela Bodiș (Șc. sp. Ora
dea) 34,45 ; CATEG. I : 1. Erica Sete
rov (Șc. sp. Oradea) 31,60; 2. Miha
ela Mihai (Lie. 35) 30,90 ; 3. Ileana 
Ruicu (Lie. N. Bălcescu Cluj) 30,50; 
CATEG. MAESTRE: 1. Gabriela Co
rodi (Șc. sp. Oradea) 36,10; 2. Liliana 
Brechner (Lie. 35) 35,40; 3. Vanda 
Ispravnicu (Șc. sp. Lugoj) 34,95.

în zilele de 14 șl 15 aprilie, la 
Cluj, se va desfășura „Criteriul da 
primăvară al tinerilor lansetiștî". A- 
cesta este returul concursului similar 
desfășurat anul trecut la București. 
La concurs participă două echipe 
bucureștene (din Sectoarele I șl VIII) 
și reprezentativele județelor Brașov, 
Sibiu, Iași, Timiș șl Cluj.

VINATOR! COLECTIVE
DE COMBATERE A RĂPITOARELOR

Asociațiile vlnătorilor șl pescarilor 
sportivi din sectoarele Capitalei or
ganizează duminică 15 aprilie vînă- 
tori colective de combatere a răpi
toarelor în pădurile Drăgănești-Olt, 
Vadul-Lat, Vîrtoapele, Slobozia, Chî- 
rana, Brăneștl, Bogdana, Bucov, Cer- 
nica, Negrești, Comana, Fetești-Baltă, 
Căbăl, Videle, Potlogi, Nebuna, Să- 
veni, Ciocănești, Tărtășeștl șl Săl- 
cioara.

înscrieri șî informații suplimentar» 
— la sediile asociațiilor, pînă vineri, 
orei» 20.

Notînd victoria Școlii sportive Si
biu la categoria a 111-a, In clasamen
tul pe echipe, precum și cucerirea 
titlului de campioană de către bucu- 
reșteanca Aura Tudor (Șc. sp. 2), să 
trecem la categoriile următoare unde 
am consemnat o remarcabilă compor
tare a gimnastelor din Oradea.

Carmen Cîrstea, Erica Seterov și 
Gabriela Corodi au cîștigat. în or
dine, titlurile de campioane republi
cane la categoriile a Il-a, I și ma
estre, aducînd profesorului lor Eme- 
ric Ban și, implicit, Școlii sportive 
Oradea, trei medalii de aur, care 
vin să răsplătească o muncă remar
cabilă, și susținută. In special cîști- 
gătoarea concursului maestrelor, Ga
briela Corodi, în virstă de 15 ani, 
ne-a lăsat o impresie excelentă, ea 
evoluînd cu precizie și dezinvoltură 
la fiecare aparat în parte. O remarcă 
se cuvine a fi acordata și celei de a 
doua clasate Ia această categorie, 
bucureșteanca Liliana Brechner (Lie. 
35).

In sfîrșit, am vrea să mal semna

NATAȚIE53

Mamaia 
prima

De astăzi, la Mamaia

SPERANȚELE ÎNOTULUI, LA PRIMUL CAMPIONAT PE ECHIPE
Noua piscină acoperită de la 

găzduiește, îneepînd de astăzi,
competiție de amploare pe plan intern. 
Șirul întrecerilor cu caracter republican 
este inaugurat de campionatul pe echipe 
al copiilor aflat la prima sa ediție. Iar 
la capătul a trei zile, cu reuniuni în 
flecare dimineață (de la ora 10), și după- 
amiază (de la ora 17), în care vor urca 
pe blocstarturi peste 400 de tineri înotă
tori, vom cunoaște cea mai bună secție 
de natație a „noului val".

Așa cum am mai anunțat, la Mamaia

SĂRITORI! ROMÂNI
„INTERNAȚIONALELE" 0OLONIEI

Săritorii de la trambulină în apă G. 
Fabich, Al. Bagiu, O. Lăzău și Angela 
Popescu au plecat la Varșovia, pentru a 
participa sîmbătă și duminică, la cam
pionatele internaționale ale Poloniei, 
alături de sportivi din U.B.S.S., B. D. 
Germană, ai țării gazdă ș.a, Lotul român 
este însoțit de antrenorul N. Hatzak.

LA

AU FOST DESEMNAȚI
CAMPIONII NAȚIONALI ȘCOLARI LA GRECO-ROMANE

IAȘI, 11 (prin telefon). Dup» finalele 
campionatelor naționale școlare de lupte libere, miercuri la prînz, au luat sfîrșit 
și confruntările de greco-romane. Ele
vii gălățeni și bucureșteni au avut cele mai frumoase comportări, oeupînd pri
mele patru locuri în clasamentele pe 
școli.Iată primii clasați la cele 10 categorii: 
*8 kg; 1. NICOLAE HOBNICEANU (Șc. 
prof, energetică Galați), 2. I. Alexandru 
(tic, lnd, alimentar Buc.), 3. C. ChlrUc 
(Șc. prof, construcții lași): 62 kg : 1. CONSTANTIN IONESCU (Lie. lnd. ali
mentar Buc.), 2.1, Martan (Șc. prof. tne- 
talotelmlca Tg. Mureș), 3. S. Botez (Lie. 
lnd. construcții de mașini Iași); 86 kg :1. MARIAN STAN (Lie. Tudor Vladlmi- 
rescu Buc.), 2. Gli. Stanciu (Gr. șc. side
rurgie Galați). 3- Gh. Cărăușii (Șc. prof, energetică Galați); 60 kg : 1. VALENTIN 
PlKVU (Șe. prof. Eieetroaparataj Buc.),
2. I. Vasilescu (Lie. agricol Buzău), 3. V. Bosinceanu (Șc. prof, auto Buc.); 65 
kg : 1. DUMITRU MIZILEANU (Șc. prol. C.F.B. Bue.). 2. V. Sinea (Șe. prof. U.M. 
Cîmpulung Muscel), 3. V. Stremtan (Șc.

prof. înfrățirea Oradea): 70 kg: 1. FLO- 
IttcA GHEȚA (Șc. prof. C.F.B. Timi
șoara), 2. T. Mllosovici (Șc. prof. U.M. 
Timișoara), 3. Șt. Micloș (Gr. șc. miner 
Bălan); 75 kg: 1. FLORIN EL GHEHINE 
(Șc. prof. Nicolina Iași), 2. M. Sobariu 
(Șc. prof. LO.B. Buc.), 3. I. Mălacea (Șc. 
prof. U.M. Cîmpulung Muscel); 81 kg : 1. VIOREL MIMAI (Șc. prof. energetică 
Galați), 3. C. Mărgineanu (Lie. Nicolae 
Titulescu Craiova), 3. I. Giurgiu (Lie. 
agricol ceacova); 87 kg: 1. PETRE DICu 
(fie. prof. Șantierul Naval Tumu Seve
rin), 2. I. Zldo (Șc. prof. Tractorul Bra
șov), 3. Z. Felea (Gr. șc. siderurgic Ga
lați); 4-87 kg: 1. VIOREL VLAD (Șc. 
prof. Eieetroaparataj Buc.), 2. V. Răpciu
gă (Șc. prof, miners Filipeștl de Pă
dure), J. C. Ignat (Gr. șc. chimie iași).

Clasamentul pe școli: 1. ȘC. PROF. 
ENERGETICA GALAȚI 16 p„ ?. Șc. prof. 
Eieetroaparataj București 12 p.. 3. Lie. 
ind. alimentar București 11 p„ 4. Gr. șc. 
siderurgic Galați 10 p., 5. Șc. prof. U.M. 
Cîmpulung Muscel 9 p., 6. Șc. prof, mi
neri Filipeștl de Pădure 8 p.
D, DIACONESCU — coresp, județean

fie-
de

se vor atribui titluri Individuale. în 
care probă și Ia fiecare categorie „„ 
vîrstă, titluri pe echipe la fiecare cate
gorie și un titlu suprem, pe baza clasa
mentului general alcătuit la finele tutu
ror întrecerilor. Cele mai mari șanse 
de a se clasa pe primele locuri în a- 
ceastă interesantă competiție aparțin 
sportivilor din Reșița, Ploiești șl Oradea, 
centrele care au dovedit o preocupare 
majoră în selecția și creșterea tinerilor Înotători.

EVOLUȚII MODESTE

LA VARȘOVIA

Cel patru înotători români care au par
ticipat ia concursul internațional de Ia 
Varșovia au avut evoluții modeste: C. 
Kokay 56,9 — 100 m liber (locul VUI). 
2:06,7 — 200 m liber (X) ; Udiko Horvat 
2:27,0 — 200 m liber (IX), 2:49,5 — 200 
m mixt (VII), 66,7 — 100 m liber (X), 
5:11,8 — 400 m liber (IV) ; A. Petelei 
63,0 — 100 m delfin (IX), 2:26,6 — 200 
m delfin (XI) ; L. Cotranță 62,0 — 100 
m liber (XII), 5:06,3 — 400 m liber (XIII), 
2:39,5 — 200 m mixt (XVII).

CICLISM >
Prima etapă a „Cupei Orașelor" 

ediția 1973 s-a desfășurat recent la 
Ploiești sub promițătoare auspicii. 
S-a putut constata stadiul de pre
gătire destul de avansat al majo
rității componenților celor opt re
prezentative ce au luat startul în 
noua ediție a acestei -tradiționale 
competiții 
constituie 
lansare a 
tăți.

în ceea 
tivă, deși 
ea ne-a relevat o serie de elemen
te cu multă ambiție. Ne referim la 
juniorii mici: bucureșteanul Traian 
Sîrbu (cîștigător al celei de a doua 
manșe și deținător al primului loc 
în clasamentul general), Atilla Pe-

care, de două decenii, 
o veritabilă rampă de 
cicliștilor cu reale cali-

ce privește disputa spor- 
se află abia la început,

TRAGEREA SPECIALĂ IOTO Ă PRIMĂVERI!

13 aprilie 1973

O NOUA FORMULA TEHNICA
se atribuie

BANI, AUTOTURISME,

AZI ULTIMA ZI PENTRU

BILETELOR !

EXCURSII

PROCURAREA

CONSEMNĂRI DUPĂ PRIMA ETAPĂ A „CUPEI ORAȘELOR"
terfy (Tg. Mureș), foarte constant 
(locul doi în ambele probe și ace
lași loc în clasamentul general), ti
mișoreanul Zoltan Siha (cu o sur
prinzătoare și clară victorie în pri
ma manșă, locul trei în „general"), 
brăileanul Al. Vlăstaru, C. Toader 
(Brașov). W. Co vacs (Timișoara) și 
alții despre care sperăm să mai 
avem prilejul de a vorbi. Ari este 
cazul să subliniem frumoasa evo
luție a cicliștilor din Timișoara, 
rod al muncii pasionate desfășurată 
de antrenorul Ferdinand Wittman.

La juniori, brașoveanul Toro Ti- 
beriu, lider al clasamentului ge
neral se anunță un dîrz și îndrep
tățit aspirant la victoria finală. Dar 
pînă la toamnă mai este cale lun
gă, pe care se va întîlni cu adver

sari de talie egală și Ia fel de am
bițioși ca și el, în frunte cu brăi
leanul C. Vizitiu, ploieștenii Nico
lae State și Aurel Ciobanu, clu
jeanul Gavril Marton și alții.

Totodată, trebuie să notăm și 
unele aspecte mai puțin plăcute, 
cu scopul de a atrage atenția din 
timp celor vizați și a nu lăsa de
ficiențele să se extindă. Este vor
ba, mai ales, de tendința unora 
dintre juniori de a face cursă de 
așteptare, lăsînd pe alții să ducă 
greul, ei menajîndu-se pentru 
sprintul final. Se neglijează astfel 
cea mai importantă latură în for
marea tinerelor cadre : combativi
tatea, trăsătura de bază a ciclismu
lui modern.

Emil IENCEC

NUMERE EXTRASE

LA CONCURSUL PRONOEXPRES

DIN 11 APRILIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.727.984 Iei din care 697.527 Ieî 
report.

EXTRAGEREA 1 : 45 42 17 4 
16 22.

EXTRAGEREA a 11-a : 9 20 li 
37 36.

Plata premiilor se va face ia 
Capitală îneepînd din 19 aprilie 
pînă Ia 26 mai; iar iu țară încc- 
pînd aproximativ din 23 aprilie 
pîoă la. 26 rwî J973, întlusiv»
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0 ETAPA IN CARE OASPEȚII NU AU REUȘIT 
DECÎT CEL MULT EGALITĂȚI

DERBYUL-LA ÎNĂLȚIME
PITEȘTI, 11 (prin telefon)
De data aceasta, anticipările n-au 

S-nai fost infirmate, derbyul etapei — 
care a opus aici, în localitate, echi
pele F.C. Argeș și Dinamo — meri- 
tîndu-și pe deplin titulatura. în ciu
da multiplelor indisponibilități care 
afectau ambele formații — și cărora, 
în cazul dlnamoviștilor, 11 s-a adău
gat după numai zece minute de joc 
accidentarea Iul Batacliu (fractură 
la umăr, ce a necesitat transportul 
imediat al bucureșteanului Ia spital), 
partida a oferit un spectacol fotba
listic de foarte bună calitate, deose
bit de dinamic și de antrenant, una
nim apreciat de numerosul public 
prezent în tribune.

Era, desigur, de așteptat ca cele 
două echipe să-și dispute cu dîrze- 
nie șansele, dar lupta lor, dusă fără 
menajamente. In condițiile unei ade
vărate risipe de energie, nu numai 
că nu a dăunat nivelului jocului, ci 
chiar i-a sporit frumusețea, 1- a făcut 
deosebit de atractiv, de dramatic.

Firește, vioara Intîl în acest meci 
a fost echipa locală, care a confir
mat și azi (n.r. Ieri) excelentul start 
din retur dar replica dată de for-

rr.ațîa oaspe merită a fi, te aseme
nea, apreciată.

Piteștenii au avut In majoritatea 
timpului inițiativa, uneori domtadsd 
cu autoritate, cum s-a Întl.—Rîlat te 
mijlocul primei reprize, cind atacul 
lor s-a dovedit Irezistibil, reușind să 
deschidă scorul prin Vlad, care, ve
nind ca un bolid din urmă, a intro
dus, cu capul, in plasă, mingea per
fect centrată de Troi (la prfcn'r?- 
acestui gol este, însă, vinovat și por
tarul dinamovist, care a ratat inter
cepția balonului).

Acest gol avea să rămînă sir.?-i-ni 
din tot meciul, deși ambele ecb-ri» 
au avut, după aceea, posibilitatea 
a înscrie. Mai întîi tot gazdele, t 
minutele 61 șf 64, cind dcuă țaimf 
ale impetuosului Trei aa fost ex
celent parate de Garai, precum șs 
in minutul 74, cînd Roșu 'nrinsțrtrz-. 
In fazele de finalizare) a trims r- 
gea din poziție favorabil* pe Hncă 
poartă.

Spre final, cînd rezistent» 
a piteștenilor a slăbit vizfbS. a test 
rîr.dul dlnamoviștilor, a târee Bete 
de atac se compcrtase Îregxl pfi» 
atunci, să pună in «ertea oerirai

STEAGUL ROȘU 4(3) DUEL INEGALPETROLBL 0(0)

Șl—AGUM
PE MIERCURI• ••

i

La startul returului, iubitorii fotbalului visau un sprint al 
n-a fost așa...

La startul returului, suporterii echipei naționale visau 
spectaculos al internaționalilor dinamoviști. Dar, iarăși, n a

Sigur că echilibrul acestui început de retur ar putea fi

prima cortină ! De astăzi înefepe jocul cel mare 
nu sînt, firește, entuziasmați de factura primelor 

cinci etape ale returului. S-ar fi qșteptat, desigur, la moi mult.
I Stelei. Dar

I'jjș, tinărul portar reșifean, în una dintre numeroasele sale excelente 
intervenții. In instantaneul alăturat, el prinde balonul în fața lui Octa- 
vian Ior.escu. Foto t S. BAKCSY

tin H4ANESCU

Aseară s-a tras
Cei mai mulți

f
ț • irc Mfcx î-: :

BRAȘOV, 11 (prin telefon)
Dacă cineva ar judeca partida a- 

reasta după raportul de cornere (5—■ 
5), ar fi tentat să creadă că Petrolul 
s-a prezentat sub Tîmpa ca o echipă 
solidă care a mizat mult pe atac. 
Adevărul este însă că cele cinei cor
nere obținute de prahoveni — toate 
în repriza secundă — au rezultat din 
faze simpliste, ușoare, și numai .o 
dată (min. 65) Adamache a trebui: 
să se întrebuințeze pentru a respinge 
peste poartă șutul puternic al lui 
Dincuță. Fusese de fapt singura ac
țiune periculoasă a echipei ploieș'.ene, 

jR ți numai cu o acțiune—
Gazdele n-au avut așadar proble

me mari de rezolvat in această par
tidă. și-au dat bine seama de acest 
adevăr din primele minute cînd ata- 
cariții au trecut cînd au vrut «f 
pe unde au yrut prin defensiva Pe
trolului. foarte nesigură și ne'rst:1- 
rată. încă din minutul 7 s-a văzut 
fimpede câ fundașii centrau p’.oieș- 
teni vor crea mar! dureri de cap an
trenorului I'.ie Oană și mai ales ti- 
nărului portar Tănase. în acel minut 
7, Anghel a primit o minge în apro
pierea punctului de Ia 11 m, Elmer.: 
nu l-a marcat și cu capul a trimis 
cu boltă balonul in poartă. Peste cct 
minute Zotincă a făcut o cursă exce
lentă, l-a deschis ușor pe Pes.-?—- 
căpitanul brașovenilor n-a executa-

ea

Stadionul Tineretului ; timp rece, eleate fr> rejefra • ter-ebun : spectatori circa 10 OM. Raport de cornere : 5—5 Rapenat sMaâ«er ls poartă : 1S_4 (pe spațiul porțU S—2). Au marcat ANGHEL fr: • v W*- 
CARU (min. 15) și MATEESCU (min. •:).

__ STEAGUL ROȘU : Adamache (mfri. K Alba) — *-=<-- ■-■ -ryr ler- 
ăT^G^riT BAUNT- - ANGHEL. Gbergtea

PETROLUL • Tănase — Gruber, Tudorie^ —L v t-jtj. ■ _  -v-v
CUȚA, Taporea - Plsâx M constantin. Cttaaasj rv-t»-A arbitrat K. GHt'tTGLV. ***** ■ - .5.1*G. Mlcloș (top to BueureșU). — ~

Cartonașe galbene : ȚAPORE.A
Cartonașe roșM • nîeS ttr.nl.
Trofeul Petschovsehi : ».
La tineret-rezerve : Steagwl roșu — PetreM !—I (î—•

a

4»
■

e a dat
irisă ce

ce Ga

c

22.

APLAUZE PENTRU RESIȚEN!
reiin.u: spectaculos balonul ce se 
îndrepta spre capul Iul Chihaia. 
Dar. in minutul următor, bucureș- 
tetui aveau să deschidă scorul ! 
Caperman și Georgevici și-au dis
putat balonul, de la egal Ia egal și

r-»e xm ; -paț» bcn. (a băiat, totuși, vîntul) ;
Aa sarcai S*OLZX>VEANU 35) șs PUȘCAȘ
*—- Rapanal șatarilar la poartă : 5—11 țpe sp*-

nt

pas de golul victoriei, dar Atodire- 
sei și Beldeanu, din excelente po
ziții, la numai 6—7 metri de poartă, 
au trimis mingea cu capul pe lingă 
bară. Reșițenii nu se vor opri din 
ofensiva debordantă, dar victoria 
n-o pot cuceri pentru câ arbitrul 
P. Sotir îi dezavantajează din nou. 
In min. 85, el a frustrat echipa oaspe 
de o lovitură de la 11 m: Atodi- 
resei a fost faultat de Cazan, în ca
reu, prin piedică clară. Meciul se 
încheie cu scorul de 1—1. Oaspeții 
au plecat la cabine cu un punct 
prețios, însoțit de aplauzele specta
torilor, ca răsplată pentru jocul bun 
practicat în ultima jumătate de oră.

Constantin ALEXE

1(0)STUUA
f.C. COMSTANȚA 1(1)

A LUPTAT

REMIZA MARIA CU MARI EFORTURI

Dacă acest rezultat egal, pe teren 
propriu, reprezintă pentru lideri 
doar un semieșec, jocul prestat de 
ei înseamnă, in schimb, un eșec to
tal. Steaua a fost dominată evi
dent de F.C. Constanța, sub rapor
tul calității jocului, in prima re
priză. pentru ca după pauză să do
mine bucureștenii — sub raport pur 
teritorial! — dar această dominare 
a fost mai mult rezultatul tacticii 
oaspeților decit al unor îmbunătă
țiri de fond intervenite în compor
tarea Stelei, față de primele 45 de 
■tiaufe. Plia la urmă, inevitabilul

C.F.&. aw 0

"I

BACAU, îl (prin telefon)
„U“ Cluj și-a prelungit, .a Bad a, 

performanța de a nu fi învinsă, ta re
tur, pe terenuri străine. A plătit astir 
această realizare prin eforturi supre
me, printr-o sacrificare deliberată « 
spectacolului. Jucătorii el s-au suțrus 
travaliului imens al obligației de a face 
marcaj „om la om* pe tot terenul, . 
s-au sfiit să apeleze, uneori, la i—- 
loacele clasice ale antijocului mlrg* 
trimise în tribune, sesizabile „trageri 
de timp“), au jucat inestetic, dar c. 
simț practic, distrugînd sistematic o- 
fensiva adversarului. Dar această e- 
fensivă (fără dirijorul ei, Dembrovschî. 
suferind) a fost haotică, precipitată. ri
gidă, purtată doar pe aripa bunăvo
inței, de care atirna însă balastul ne
priceperii tactice și a calmului ștran
gulat de trecerea fără efect, pe tabelî 
de marcaj, a timpului de joc. Calcul 
studenților a fost clar i apărare stria
tă, Lică om de legătură la mijlocul te
renului și doar Mureșan, si, întrucîtva, 
Uifăleanu, în primele linii.

RAPID

oă oe

n

u’.os

Stadion „23 August* ; teren bun ; timp călduros ; spectatori 
aproximativ 8 000. Raport de rw- 
nere : 11—4. Raportul șuturilor 1.1 poartă : 22—5 (pe spețtul por
ții 11—3).S. C. BACAU : GHTTA — MAR- 
GAȘOIU, Catargiu, Vellcu, Cornâ- 
nescu — Vătafu (min. 77 volmer), 
Hrițcu — Mioc (min. 72 Korea), 
Pană, Rugiubei, Băluță.

UNIVERSITATEA î ȘTEFAN — 
Crețu, Mihăilă, SOLOMON, Ctm- 
peanu — Anca (min. 67 Soo), Fa- 
nea — Uifăleanu (min. 77 Barbu), Munteanu, MUREȘAN, Llcă.

A arbitrat ION CHILEBAR 
(Pitești) ♦**♦, ajutat la linte do N. Cursaru (Ploiești) și D. 
Nieolae (București).

Cartonașe galbene : HRITCU,VATAFU, ANCA, MUNTEANU.
Cartonașe roșii s nld unul. 
Trofeul Petschovsehi : 8.La tineret-rezerve : Sport Club 

— Universitatea 1—9 (0—0).

PRIMA VICTORIE DIN RETUR!
s&bxi. S

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
11 GOLURI ; ROZNAI (Jiul), OBLE- 

MENCO (Univ. Craiova) — 3 din 11 m.
10 GOLURI: “8 din 11 m.

9 GOLURI :
5 GOLURI: ba).
7 GOLURI s___ ----

țescu (Jiul) — 1 din 11 m, Adam (C.F.R. 
Cluj) — 3 din 11 m.

6 GOLURI : Marcu (Univ. Craiova),
M. Sandu (Sportul studențesc), I. Cons
tantin (Petrolul), Mureșan (A. S. Ar
mata), Țegean (C.F.R. Cluj), Dumitru 
(Steaua), Fl. Dumitrescu, Lucescu (Di
namo) _ 1 din 11 m, Dembrovschl (S.C. 
Bacău) — 2 din 11 m, Naghi (A, S. Ar
mata) •*• 2 din 11 m, - ~ .

Pescaru (Steagul roșu) —
Dumitrache (Dinamo). 
Năstase, iordănescu (Stea-
Troi (F. C. Argeș), Mul-

Stadionul Jlrf 1 teren «hmeeos ; timp p’xites : spectatori apmfrnatfr 
4 009. Au marcat: MULȚESCU (mm. 1» Șl »). G. STAN (Ein. Sî), ROZNAI 
(min. 64 șl 70) șl BROSOV6CHI (r.!n. 25). Raport de coruere : 5—7. Raportul șuturilor la poartă s 11—8 (pe șpapul pcc-i : e_5).

JIUL : Marincaa (min. îl • L Gebriel) — Onuțau. TON'CA. GEORGES
CU, Sava (min. 41 DodU) — COTORMANI. UR3IE5 — G. STAN. MCLJESCU, ROZNAI, Naidin.

U.TwA. : Vîdac (min. 85 Filip) — Birfiu, Pîrru (min. 73 Schepp), po
loni, Popovlcl — Petescu, DOMIDE — Condruc. Kun, BP.OȘGVSCHI, Sima.

A arbitrat GHEORGHE POPOVIC1 *♦♦♦*, ajutat bine la bnte de 
C. Niculescu șl N. Petriceanu (toți din București).Cartonașe galbene : nld unul.

Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovsehi : 9.
La tineret-rezerve : (medul »-a disputat la Aninoașa) : Jiul2—9 (2—9). U.T.A.

=ebr. de poara goXâ 1 Dnsâ cfte- 
va acț.-jn. ia pcoria arâdacDar. îs 
=-=- 13. Mafîeacu a dencus ecc- 
~-b V.T-A. sa a recstta: la .
si. ia arin. 25. a restabilit e- 
șabatea peîa aoiul nsaroat de B-o- 
șcrischt. Bacara in tabăra textiia- 
tâ a fost de scurtă dtrată. fiindcă, 
sapă trei stbrrte acaașt Ma^eocu 
a ad js ir. aou echipa 6a în avac- 
taj-

In neprisa sectKdă. Jocul a-a 
meEțiatrt vioi, tceori puțin cam 
aspro, fără a depăși. însă, limite’.e 
spot tlritâfii. Mijlocaș i Jru'tii, Vr- 
meș și Coîomani, an făcut risipă 
de energie și au alimentat îa per- 
maaență cu mingi utile pe colegii 
lor ăla Urla ofensivă. Boznai, Mal- 
tescu și Stan aa combinat fru
mos. au fisurat apărarea greoaie 
a tl.T-A.-ei și. astfel, scorul a luat 
proporții, nesperate nici chiar de 
cei mai înflăcărați suporteri ai lo
calnicilor. Așa s-a întîmplat în 
min. 53, 64 și 70, cînd Stan și apoi 
Roznai, de două ori, au finalizat cu 
siguranță ocaziile avute. Arădenii 
s-au străduit să echilibreze jocul 
însă atunci cî.nd s-au apropiat de 
Doaria adversă au șutat slab sau 
imprecis.

câ Marin Stellas a fost 
mal periculos din atacul 
bucurestene.

Mircea TUDORAN

Stadion Municipal; teren alu
necos șl moale ; timp friguros, 
ploaie ; spectatori aproximativ 
7 990. Raport de cernere : 21—i 
Raportul șuturilor ta poartă: 29—7 
(pe spațiul porții 9—4).

C.F.R. ; Gadja — Lupu. D-a- go.-nir, SzSke, ROMAN — M. BRE- 
TAN. Penzeș — Bucur, Tegean, 
VIȘAN, PETRESCU.

RAPID : RÂDUCANU — Pop, 
G RIGOR AS. MARIN, codrea — 
Dinu, SAVU — Năsturescu, Du. 
mitriu m (min. 9 MARIN STE- 
LIAN), DUMITRIU H. Codreanu.

A arbitrat EMU, PAUNESCU 
(Vaslui) *♦**. ajutat ia linie 
de Traian Moarcâș (Brașov) și 
Emu Vlalcnlescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : CODREA- NU, PENZEȘ si TEGEAN.
Cartonașe roșii : niei unuL 
Trofeul Petschovsehi :
La tineret-rezerve : c.f.b. ciul — Rapid 0—0.

r.

Pompifiu VINTILA

demarajul 
foit așa... 
interpretat, 

cu o oarecare îngăduință, ca un moment de turnontă din care ar putea 
să se desprindă, ulterior, valorile. Trebuie să recunoaștem, insă, câ acest 
echilibru, care face ca „Sportul studențesc" să realizeze un 3—3 cu Di
namo, pentru ca peste numai alte trei zile să înapoieze punctul cîș- 
tigat (doar) harnicei echipe reșițene, reprezintă mai curînd reversul 
unui pretins echilibru valoric.

Acum, toate aceste calcule șl reflecții sint doar șoapte în culise, in 
timp ce reflectoarele campionatului se sting pentru o scurtă perioadă 
de relache.

Acum, mal important decît toate aceste calcule și reflexii, e să ne 
amintim cu încredere de faptul că, în ultimii ani, „tricolorii" s-au născut 
aproape de fiecare dată din atîtea și ctîtea ediții elegiace ale campio
natului nostru. în ultimii ani. aproape de fiecare dată, „tricolorii" ou 
reușit să depășească condiția campionatului nostru, reprezentată mult 
mai obiectiv de examenul echipelor fruntașe în cupele europene. Aproa
pe de fiecare dată, „tricolorii" au reușit amnezii spectaculoase, năs- 
cîndu-se, parcă, din spuma mării. Aproape de fiecare dată, „tricolorul" 
Sătmăreanu a fost un fundaș mai bun decît stelistul Sătmăreanu. Aproa
pe de fiecare dată, Dumitrache, centrul înaintaș al echipei naționale, 
a dobîndit conștiința valorii de sine în dimineața reunirii lotului. Aproa
pe de fiecare dată, toți ceilalți au știut, în „diminețile lotului", că TOȚI 
ÎMPREUNĂ reprezintă mult mai mult decit individualitățile puse deseori 
în dificultate de un Rednic, de un Penzeș și de multi alti jucători al 
campionatului nostru de olîtea ori privit cu o justificată compasiune

Astăzi, se reintîlnesc „tricolorii". Momentul ore destule dificultăți. 
Lipsesc cițiva dintre marii titulari. Dar nu e pentru prima oară că se <n- 
tîmplă așa. In fond, la ultimul meci oficial al echipei naționale au lip
sit Dobrin, Dumitrache, Dembrovschi șî Deleanu. Absențele sînt firești 
în viața unei echipe. De multe ori, marii absenți fac loc marilor spe
ranțe. De multe ori, momentele grele nasc energii noi, așa cum s-a 
întîmplat deseori în povestea echipei naționale, așa cum se întîmplă și 
astăzi, sub ochii noștri, cu „orfanii" de toamnă ai campionatului, C.S.M. 
Reșița și „Sportul studențesc".

Astăzi, „tricolorii" sint din nou împreună. Și, indiferent de califica
tivele modeste care au însoțit primele 39 de jocuri ale returului, am 
putea spune că s-a simțit, intr-un fel, ciocnirea subterană între echipa 
de ieri și echipa de rnilne. Nu este exclus ca din această ciocnire as
pră pentru dreptul de a fi tricolor să se nască energiile acestei pri
măveri. ..

LIDERUL
PENTRU...

s-a produs, renunțarea lui F.C. 
Cos astanța de a mai practica jo
cul deschis, ofensiv, combinativ — 
caro adusese echipa lui Hașoti în- 
tr-un meritat avantaj — fiind sanc
ționată printr-o egaiare produsă 
însă grație intervenției în atac a 
unui fundaș. Este drept că Steaua 
resimte lipsa unor jucători acciden
tați, dar — față de lotul său și 
de pretențiile justificate în raport 
cu lidera campionatului — aseară a 
jucat foarte slab, ea fiind cea care 
a trebuit să alerge, pînă la urmă, 
cupă un punct, în compania uneia 
dintre echipele cu cele mai modeste 
realizări în această primăvară. Nu 
e mai puțin adevărat însă că oas
peții ne-au pus într-o... încurcătură, 
făcîndu-ne — cu excelentul lor Joc 
din repriza întîi — să ne întrebăm 
cum se explică suita de rezultate 
slabe ale lor din ultimul timp I

Scorul a fost deschis de Mărcu- 
iescu, care a reluat o excelentă 
pasă laterală, primită de la Tănase 
după o frumoasă cursă a acestuia 
din urmă. (La originea golului, o 
greșeală a lui Ciugarin). Egalarea 
s-a produs în urma unei lovituri li
bere laterale, balonul fiind reluat 
de Sătmăreanu, cu capul. Ambele 
echipe au mai avut cîte o bară. 
Ocazii mari de gol: Tătaru, Tătaru,

loan CHIRILA

EOALARE!
Ologu. Intervenție salvatoare Ștefă- 
nescu la o „bombă“ a lui Negrea.

Stadionul „23 August" ; teren 
bun ; timp rece, vint ; specta- 
tatori : 35 000. Au marcat: mAb- 
CULESCU (min. 17). SATMA- 
REANU (min. 74). Raport de cornere : io_ 1. Raportul șutu
rilor la poartă : 12—11 (pe spa
țiul porții 6—7).

F. C. CONSTANȚA : Ștefănes- 
CU — STOICA, ANTONESCU 
(min. 56 I. Constantlnescu), Bă- 
losu. Nistor — OPREA, MIHU,
- TANASE, MÂRCULESCU, Ca- raman, Turcu (min. 40 : Ologu).

STEAUA : Haldu — SATMA-
REANU, Ciugarin, Negrea. Hăl- măgeanu — DUMITRIU IV, VIGU
— Pantea, Dumitru, Tătaru, 
Vlad.A arbitrat V. TOPAN (Cluj) 

ajutat Ia linie de I. Țifrea 
(Cluj) șl C. Ghiță (Brașov)i

Cartonașe galbene s DUMITRIU 
IV. NISTOR și TĂTARU.

Cartonașe roșii : nici unul.Trofeul Petschovsehi : 7.
La tineret-rezerve : 0—9.

Arbitrul a greșit (cu influentă di
rectă asupra rezultatului) în min. 
83, cînd constânteanul Mârculescu 
a fost faultat în careu, neacordînd 
penaltyul comis.

Radu URZICEANU

IERI, LA Tg. MUREȘ, ÎN „CUPA BALCANICA4*

A.S.A. Tg. MUREȘ
LAB1NOTI ELBASAN (ALBANIA)

5-1 (2-D
TG. MUREȘ, H (prin telefon)
Douăsprezece mii de spectatori au 

înfruntat o ploaie măruntă șî rece 
care a căzut tot timpul meciului 
dintre A.S.A. șl Lablnoti Elbasan, 
din cadrul grupei B a „Cupei Bal
canice*. Victoria a 
mureșenilor (5—1) — 
sebită vervă de joc 
golurilor înscrise de 
blat dacă Fazekaș, 
sau Hajnal, nu s-ar fi juct 
simplu cu ocaziile. Gazdele 
trolat în permanență întllnirea, do- 
minîndu-șl cu autoritate adversarul, 
obligat să se apere tot timpul. In 
multe momente cu aproape tot efec
tivul. Cu toate eforturile depuse de 
jucătorii formației albaneze dirijați 
In defensivă de „liberoul- M. Gjika, 
component al echipei naționale, ei 
nu au putut face față atacurilor în 
valuri Inițiate în permanență de mu
reșeni.

După o «uită de ratări ale tuturor 
înaintașilor de la A.S.A. împotriva 
cursului jocului, în min. 26 la un 
contraatac al oaspeților. fundașii 
Unchiaș și Ispir au fost surprinși și 
Hysl a profitat deschîzînd scorul cu 

un șja din l^grul W^î. A

revenit la scor 
ieri într-o deo- 

— dar numărul 
el putea fl du- 
Mureșan, Naghi 
fi jucat pur și 

au con-

ae fapt singura acțiune periculoasă 
a oaspeților. Din această clipă poar
ta apărată de Gudo a fost asaltată 
și golul egalizator nu a întîrziat să 
cadă t autor Naghi (min. 35) în min. 
43 Czako, avansat în prima linie, a 
adus avantajul echipei sale reluînd 
eu capul mingea centrată de celălalt 
fundaș SzollBsi. După pauză, fotba- 
Ieștii ochipeî Labinoti nu r^usesc să 
facă fată tempoului impus de jucă
torii de la A.S.A. și mai primesc 
încă trei goluri înscrise în ordine 
de Boloni (min. 31 — cu un sut pu
ternic de la 30 m) sî Hamal (min. 
55 și 83).

Au jucat formațiile : A.S.A. : 
Solyom - SzSllosi, Unchias, Ispir. 
CZAKO — VARODI, BOLONI - Fa
zekaș (min. 83 Sultănoiu). Naghi. 
MUREȘAN, Hajnal. LABINOri EL
BASAN : Gudo (min. 40 Bakalli) -- js , » . Gjika

l'YSI,
GJIKA. D
— Ducka,

Sejdini, Jorgagi, M
— Tirana, Vyshka 
Haseklu, RUDI.

A arbitrat bine
(Bulgaria), ajutat la 
peanu și A. pop (ambii din Cluj).

phearjw VESTEA

Alevandr 
linie de I

Fferev
Cîm-
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IN OLANDA Giurgiucâ, Firănescu 
ra Vlaicov și Dobosi

ALE C.M. DE TENIS DE MASA
și Gheorghe s-au calificat în tururile următoare • Maria Alexandru, Eleono- 
debuteaia astăzi • Stellan Bengtsson: „Am venit la Sarajevo ca să-mi apăr 

titlul suprem!"

In

ționantă a iz&înzil omului în greatia 
încleștare cu . marea.

Mai la suaț, unde este in curs 
de realizare planul „Delta.”, se 
construiesc sută, de kilometri de 
diguri. Acestea Sor prtne capăt unor 
fenomene pustiitoare, cum a fost 
uraganul din 19511, caste, intr-o sin
gura noapte, a inipins apele marii 
Pe o suprafață des 200 000 ha, dis
trugând numeroase așezări umane 
și imense bunuri "materiale.

★
Se aterizează la Eindhoven,

imediata apropiere a grupului indus
trial „Philips".

Cu un efectiv de peste 360 000 
persoane și o cifră de afaceri de 
aproximativ 18 miliarde florini, „N. 
V. Philips Gloeiiampenfabrieken" 
figurează printre cele mai importan
te grupuri electronice din lume.

La grupul industrial „Philips", 
oaspeții români sînt îatîmpinați de 
Kortmann, comisarul reginei in 
provincia Brabantul septentrional, 
de primarul orașului Eindhoven și de 
președintele Consiliului de adminis
trație, Jonkheer Van Riemsdijk. Sînt, 
de asemenea, de față ministrul 
pentru problemele economice, M.H. 
Langman, membri ai Consiliului de 
administrație, cadre de conducere 
ale întreprinderii.

Sînt oferite flori, după care tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu semnează în Car
tea de onoare a întreprinderii.

în sala sectorului de cer; tare 
are loc o scurtă suită de expuneri 
asupra structurii organizatorice și 
activității generale a grupului in
dustrial ..Philips", asupra activității 
de cercetare desfășurate, asupra 
produselor nou realizate in domenii 
de vîrf ale tehnicii, cum sînt com
puterele, mijloacele de telecomuni
cații bazate pe folosirea tehnici; 
video etc. Se face o demonstrație 
cu un videofon, remarcabilă rea
lizare in domeniul comunicațiilor.

Președintele Consiliului de Stat 
este invitat să pună în acțiune a- 
naratul, să realizeze o legătură vi
deo telefonică.

Sînt prezentate, în continuare, un 
computer cu performanțe tehnice 
superioare și un tip nou de aparat 
destinat să detecteze, și să măsoa-

re gradul de poluare a atmosfe
rei.

Se vizitează, apoi, fabrica de in
strumente optice, unde se produc 
In special microscoape electronice 
cu capacități maxime de mărire- 
aparate devenite astăzi indispensa
bile producției industriale, cercetă
rii științifice în toate domeniile, 
medicinii.

La încheierea vizitei în moderna 
întreprindere — vizită așteptată și 
întîmpinată cu mult interes, cu 
căldură de întreg colectivul unității 
— fanfara „Philips” ai cărei membri 
sînt pitoresc îmbrăcați în alb și 
roșu, intonează un marș în ale că
rui acorduri înalții oaspeți români 
își iau rămas bun de la gazde.

Vizita la cele două mari socie
tăți industriale olandeze a relevat, 
pe lingă unele aspecte inedite ale 
producției de avioane și de apara
te optice, dorința sinceră a gazde
lor de a explora, împreună cu par
tenerii români, căi de colaborare 
reciproc avantajoasă în domeniul 
producției, al schimbului de tehno
logii și experiență, de a căuta în 
comun modalitățile concretizării a- 
cestora.

★
în după amiaza zilei de miercuri, 

președintele Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit, la Pa
latul „Binnenhof", din Haga cu re
prezentanții celor două Camere ale 
Parlamentului olandez.

în deschiderea întîlnirii președin
telui Consiliului de Stat a] Româ
niei cu reprezentanții celor două 
Camere, președintele Comisiei de 
politică externă a Parlamentului, 
N. Schuyt, rostește o alocuțiune de 
bun venit, în care subliniază bunele 
relații existente între Olanda și Ro
mânia, climatul favorabil extinderii 
și adincirii pe multiple planuri a 
raporturilor dintre cele două țări.

A luat cuvintui tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Consiliului de Stat a 
răspuns, apoi Ia unele întrebări ale 
parlamentarilor olandez».

La întîlnirea cu parlamentarii 
olandezi au participat tovarășii Iile 
Verdeț, George Macovescu. George 
Elian, ambasadorul României la 
Haga, alte persoane oficiale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

★
După încheierea întîlnirii de la 

Parlament, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, sînt 
invitați să viziteze Muzeul „Mau- 
ritshuis", important așezămînt de 
cultură, situat în imediata vecinăta
te a palatului „Binnenhof" care 
adăpostește inestimabile valori de 
artă, creații ale „epocii de aur“ a 
picturii olandeze din secolul al 
XVII-lea.

Sînt reunite aici picturi celebre 
ale unor mari maeștri ai școlii olan
deze ca J. Vermeer Fabritius și, în 
primul rind, Rembrandt. Clădirea 
însăși, datînd din 1640, este un re
marcabil monument artistic al stilu
lui baroc.

Solii poporului român sînt conduși 
prin cele mai reprezentative săli, 
unde directorul muzeului dă expli
cații asupra epocii în care au fost 
create operele expuse, asupra valorii 
lor artistice și documentare.

Directorul muzeului mulțumește 
pentru înalta cinste făcută instituției 
pe care o conduce de solii poporului 
român, pentru aprecierile deosebite 
ale președintelui Consiliului 
Ia adresa muzeului.

SARAJEVO, 11 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

în aceeași ambianță fremătindă de 
sub cupola sălii Skenderija au fost 
reluate, miercuri, întrecerile campio
natelor mondiale cu problemele in
dividuale. Dar, marele succes al e- 
chipei masculine suedeze, câștigătoa
re a „Cupei Swaytling" continuă să 
se afle în centrul comentariilor spe
cialiștilor și numeroșilor ziariști pre- 
zenți la Sarajevo.

Este interesantă în acest sens și 
declarația campionului mondial, Ste
llan Bengtsson. El a precizat de ia 
început că este foarte mulțumit de 
evoluția lui la echipe, însă că va 
juca și mai bine la individuale. Apoi, 
Bengtsson a spus : „Acest triumf al 
selecționatei mele mi-a adus o ntare 
bucurie, peste cea pe care am sim
țit-o acum doi ani la Nagoya, cind 
am intrat în posesia titlului suprem 
la simplu. Toți membrii echipei au 
aceleași merite. Lumea consideră ca 
faptul de a fi pierdut o singură par
tidă. cea susținută cu maghiarul 
Jonyer, nu trebuie să-mi strice 
buna dispoziție. Desigur eu nu sînt 
supărat pentru aceasta, dar cred 
pentru un campion al lumii și 
singur meci pierdut este mult, 
fața lui Jonyer și Scholer nu 
reușit încă să ------- — —'■

că 
un 
In 

aro 
găsesc cea mai bună

de Stat

de Mi-
Gaieria

*

Miercuri seara, Consiliul 
niștri al Olandei a oferit. în 
de onoare a Muzeului Național
(Rijksmuseum), un dineu în cinstea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au participat Maiestatea Sa re
gina Juliana, Alteța Sa Regală prin
țul Olandei, prințesa Margriet, dom
nul Pieter van Vollenhoven, mem
bri ai guvernului, primarul orașului 
Amsterdam, alte persoane oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate. primul ministru Barend 
Biesheuvel și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

După dineu, înalțif oaspeți sînt in
vitați să viziteze galerii ale muzeu
lui.

In CAMPIONATUL MONDIAL DE LA MOSCOVA TINĂRUL ÎNOTĂTOR 
HORAȚIU NEAGRAU 

ÎNVINGĂTOR LA TRENTO

prezențî 423 de concurențl (267 de 
băieți și 156 fete). Startul a fost dat 
la simplu bărbați și simplu femei.

Eleonora Vlaicov 
vor debuta abia

Maria Alexandru, 
și Șerban Dobosi 
joi. Iată însă amănunte și rezultatele 
partidelor inaugurale a doi dintre 
reprezentanții noștri, Dorin Giurgiu- 
că și Marin Firănescu, deoarece Teo- 
odor Gheorghe s-a calificat în turui

mescu, membri ai biroului federa
ției de specialitate — invitați de co
mitetul de organizare, antrenorii 
Victor Vladone, Emil Iacobi, Viorel 
Mateescu, sportivii Sergiu I.uchian, 
Viorica Moldovan, Mihaela Luntea- 
nu, oaspeți ai unor organizații iu
goslave. Cunoștințele lor acumulate 
în zilele campionatelor mondiale, 
sperăm, vor contribui la Impulsiona
rea activității tenisului de masă de 
la noi.

Constantin COMARNISCHI

LAS PALMAS 11 (Agerpres). — 
După consumarea a 7 runde, în tur
neul internațional de șah de la Las 
Palmas, în fruntea clasamentului se 
află Leonid Stein (U.R.S.S.) cu 5 p, 
urmat de Gheorghiu (România) și 
Hort (Cehoslovacia) cu cîte 4‘/z p. 
Petrosian, Ribli, Andersson și Liu- 
bojevici au cîte 4 p. în runda a 
7-a, marele maestru român l-a în
vins, 
cezul 
fostul 
Stein.

în 26 de mutări, pe fran- 
Bernard Huguet, în timp ce 
lider, Ribli, a pierdut la 
Alte rezultate ale rundei :

Hort — Calvo 1—0 ; Liubojevici — 
Andersson remiză; Petrosian —’ 
Darga remiză.

în prima ședință a Federa
ției internaționale de tenis de 
masă s-a hotărît ca viitoarea 
ediție a C.M. să aibă loc în 
India, la New Delhi, între 1 
și 10 februarie 1975, iar cea 
din 1977 — în Anglia. Pentru 
celelalte 
și 1983, 
licitată 
neză și,

următor
adversarului

reușit încă 
tactică".

întrebat 
lui pentru 
Bengtsson a răspuns : 
sorți nu îmi este favorabilă. Dar nu 
sînt îngrijorat. Cel care dorește să 
ajungă campion mondial trebuie să 
învingă toate obstacolele. Concurența 
este acum mai mare ca niciodată. 
Am jucat bine, însă acum abia am 
să joc cu adevărat bine. Am venit 
la Sarajevo ca să-mi apăr titlul cu
cerit în Japonia".

Așteptînd meciurile individuale de
cisive să vedem deocamdată ce au 
adus primele partide.

Mai întîi vom menționa că sînt

în privința previziunilor 
competiția individuală,

„Tragerea Ia

preliminar 
tarea 
Cole, din Liberia.

împotriva finlandezului 
Hakan, Giurgiucâ a acționat 
impunîndu-se prin atacuri 
nente. dar în setul al treilea, scorul 
a fost mai strîns, mai ales cind ro
mânul a încetinit oarecum ritmul 
loviturilor. In final, Giurgiucâ a ie
șit învingător cu 3—0 (11, 19, 25). 
Promițător debut intr-un campionat 
mondial al juniorului Marin .Firă
nescu. El l-a eliminat pe norvegia
nul Tommy Shiernn'ing cu 3—0 (15, 
19, 14), după o partidă în care a de
ținut mereu inițiativa și a punctat 
cu lovituri decisive. Tn continuare 
astă seară (n.r. miercuri) cei trei 
reprezentanți ai României vor evolua 
în alte întilniri.

Și pentru că e vorba de români, 
vom sublinia prezența aici, In sala 
Skenderija din Sarajevo a unui grup 
de tehnicieni și sportivi din țara 
noastră : Aurel Popovici și Nicu Nau-

ediții din 1979, 1981 
organizarea a fost so- 
de S.L.A., R.P. Chi- 
respectiv, Japonia.

Nyberg 
singur 

perma-

neprezen- 
Benedict

Celebrul.. cuplu Stellan Bengtsson Kjell Johansson, cei mai buni 
jucători ai echipei suedeze, care a adus după 20 de ani „Cupa Swaythliug" 
in Europa. ț

HOCHEIȘTII SOVIETICI

3.4.
5.
6.

CONDUC DETAȘAT
H. Nncraa

5

și „vechea 
In aprilie,

ten au continuat In Palatul aporturi
lor de la Lujniki întrecerile celui de al doilea tur din cadrul C.M. de hoche: 
(grupa A) ce se desfășoară la Moscova, 
tn prima Intîlnire. Cehoslovacia a între
cut K. P. Germania cu 7—2 (2—1, 3—0. 
2—1) prin golurile înscrise de Horesov- 
sky, Farda, Palecek, Stastny, Machac, 
Nedoaiansky și Bubta. De ta învinși 
a marcat Kecbath 2.

tn meciul vedetă, selecționata L’RSS, 
a surclasat echipa Poloniei

Robert Parientâ, redactorul de a- 
tlelism al cotidianului parizian 
„L’Equipe", prezent Ia Rotterdam, cu 
prilejul campionatelor europene de 
atletism în sală, nu a pierdut oca
zia de a lua un interviu președinte
lui Asociației europene de atletism, 
olandezul Adriaan Paulen. Tema a- 
berdată a fost aceea a urmărilor po
sibile ale apariției atletismului pro
fesionist. Iată extrase din răspunsu
rile lui Adriaan Paulen:

„Nu cred cu adevărat 
de reușită durabilă ale 
asimilabile cu cea a unui 
ba au poate merse docil 
«ne. intrucit cei »rei 
care beneficiară daa 
>e împrospătare a efectivelor — nu 
vor putea «.apta prea mult timp 
atenția publicului. Fără să mai vor
bim de tul ce se poale intimpla. pe 

m sportiv, acolo unde nu există 
control oficial v erilabil. intr-o 

nare in care banul a devenit mo
tivația esențială. Precedentele nu 
pledează in favoarea atletismului 
profesionist. Recent, cei mai buni 
patinatori do viteză olandezi. Schenk 

Seerkerk. au trecut la profesio- 
Dupâ un scurt curent de cu- 

publieul nu va iotirzia

in șansele 
unei trupe 
circ. Trea- 
scurtă vre- 

5* de atleți — 
ir de o restrÎBsâ 

efectivelor
mult

r

PRIMULUI C. M. DE POLO

PRINCIPALELE CANDIDATE
isi încearcă forțele

7

atacant polonez IV, Toka-z 
Abrahamson. Imagine din

Cel mai bun 
po'-zarul suedez 
desfășurată la C.M. de la Moscova.

urmărește un puc blocat de 
partida Suedia — Polonia 

Telefoto ț TASS — Agerpres

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

SEMIFINALELE CEPELOR ELROPENE DE EO1BAL
Ieri seară, tirziu, s-ou disputat meciurile tur din cadrul semifinalelor ce

lor trei competiții continentale întercluburi. Iată rezultatele înregistrate 
ceste întilniri :

in q*

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

AJAX AMSTERDAM 
JUVENTUS TORINO

- REAL MADRID
— DERBY COUNTY

2—1
2—1

CUPA CUPELOR

A. C. MILAN 
LEEDS UNITED

PRAGA- SPARTA
— HAJDUK SPLIT

1-0
l—0

(0-0)
(1—0)

CUPA U.E.F.A.
BORUSSIA MONCH.
F. C. LIVERPOOL

F. C. TWENTE ENSCHEDE 
TOTTENHAM HOTSPUR

3—0 (!--0)
1—0 (1—0)

PARUDELE RETUR VOR AVEA LOC LA 25 APRILIE

VICTORII SCONTATE IN CUPLAJUL DE POLO DIN CAPITALĂ
Aseară s-au desfășurat la bazinul 

Floreasca două partide eontind pentru 
seria I a campionatului național de poio. 
Iu primul meci. Rapid a Întrecut clar 
pe Progresul, cu 5—1 (0—e, !—a, 3—1, 1—o> 
prin punctele înscrise do C. Rusu 2, 
Olae, Slăvei șl Băjenaru. Golul pro
gresului a fost realizat de Gaiță, A 
condus B. Timoe (Cluj).

A doua întîlnire a serii a prilejuit for
mației Dinamo o nouă victorie la scor: 
6—2 (4—0. 2—0, 3—1, 0—1) în fața mo
destei echipe a I.E.F.S. Realizatori : Zamtireseu 2, Nastasiu 2 (cei mal buni 
de pe teren), Frincu 2, Mihăiiescu șl 
D. Popescu de la învingători, Bădinici 
șl Weiss de la învinși. A arbitrat Gb 
Dumitru (Buc.).

■ II..I—■■■■■■ ..................    ■■■■■—■ ylHI.II—.MB.  Ill I —
Redacția șî administrația 5 București, str. Vasile Coutu nt

Jucători celebri la condu
cerea echipelor Ungariei și Ita
liei • r ormația Iugoslaviei fără 
lankorici, Sandici 
gardă mexicană" • 
trei mari turnee.

pină 
camoionat 
e 1 șl 9 

Iugoslaviei, 
titlul s’j- 

r___ ___ cu
noscute în urma clasamentului final 
al J.O. de la Munchen i L.R.S.S- 
Ungaria. S.f.A„ R.F. Germania, Iugo
slavia, Italia, Olanda, ROMANIA, 
Cuba șl Spania. Pentru ocuparea ce
lorlalte șase locuri vacante se vor 
desfășura turnee de calificare pină 
Ia 30 mat Turneul european, care va 
decide două participante, va avea foc 
între 23 și 27 mai, îo insula iugo
slavă Hvar, cu participarea selecțio
natelor Suediei, Angliei, Bulgariei, 
Greciei. Austriei si Poloniei, califica
rea urmînd s-o obțină primele două 
clasate. La acestea se vor mai adău
ga cîte o reprezentantă din Asia. 
Africa, Australia și America.

Care sînt noutățile din loturih 
echipelor ce aspiră la primele locui i. 
ce program au ele tn perioada ime
diat următoare ? Știrile ce ne sosesc 
de pretutindeni atestă preocuparea 
susținută a formațiilor respective 
pentru pregătirea marii premiere de 
la Belgrad.

La timpul cuvenit v-am informat 
despre turneul echipei U.R.S.S., cam
pioană olimpică, tn S.U.A. Folosind 
aceiași jucători ca la Munchen, for
mația sovietică a cîștigat 5 din cele 
6,partide susținute, gazdele aliniind 
de fiecare dată poloișt! tineri șl* ta- 
lentați, dar fără experiența unor a- 
semenea meciuri. La Kampen, in 
Olanda, a avut loc, în luna martie, 
tradiționalul turneu al - celor 6 na
țiuni. Gazdele olandeze, fără a stră
luci, au întrecut Suedia cu 3—2, An
glia cu 15—0, Italia cu 4—3, Spania 
cu 6—5 și au terminat la egalitate 
(2—2) cu R.F. Germania, ocupînd pri
mul loc. Vest-germanii, cu o echipă 
puțin întinerită, s-au clasat pe pozi
ția a doua. Surprinzător este însă 
locul IV obținut de echipa Italiei. 
Noul ei antrenor, fostul Internațional 
Gianni Lonzi, a păstrat din vechea 
gardă doar pe De Magistris și Si- 
meoni. prorn, 
tarul S;-r 
'lula. D- 
cunos uți

Practic, au mal rămas 
la întrecerile primului 
mondial al poloiștilor. t 
septembrie, îa capitala 
16 echipe își vor disputa 
prem. Zece dintre acestea sînt

vtnd multi tineri (por- 
■pi. Busevi, Fondeîli, Castag- 

nescenzo, Recano), puțin 
în arena internațională.

ln L.-.garia, o pauză competiționa- 
= mai lungă a permis jucătorilor 

— în linii mari aceiași care au evo
luat la J.O. — o pregătire comună 
i:. bazinul acoperit de pe insula Mar
gareta. Preparativele lor au fost 
mult ușurate de faptul că absolut 
toți cei selecționați fac parte din 
echipe budapestane. O singură nou
tate > anul acesta, conducerea tehni
că a fost încredințată în exclusivi
tate lui Dezsd Gyarmaty, unul dintre 
cei naai mari jucători pe care i-a 
ai ut polo-ul maghiar.

Mai multe noutăți ne-au parvenit 
din tabăra sportivilor iugoslavi. Fap
tul că țara lor are privilegiul de 
a organiza cel dinții campionat al 
lumii a impus încă , din toamna tre
cută o deosebită atenție în alcătui
rea și pregătirea lotului foștilor cam
pioni olimpici. Al. Seifert și VI. Of
tici au fost din nou investiți cu func
ția de antrenori, dar Iotul pe care 
l-au format este cu totul nou. Nu-i 
vom mai vedea jucînd pe celebrii 
lankovici și Sandici, cărora Ii se pre
gătește, în curînd, o retragere festi
vă, nici pe Bonacici, Perisici, Stipa- 
nici, Marovlci, Lopatni și Poljak. Din 
formația care a evoluat la J.O. nu 
t i mui rămas decît Rodiei, Belama- 
rici și portarul Markovici, iar aces
tora li se vor alătura/ printre alții, 
tinerii Stamenici, Manojlovici (Parti
zan), Frankovici, Gaiias’ (Mladost), 
Stanisici, ■ Savinovicj, 
Dzoni (Jadran 
(P.O.S.K.).

Luna aprilie 
candidate la medaliile ce se vor de
cerna la Belgrad trei mari turnee. 
Primul se va desfășură în zilele de 
13, 14 și 15 în insula Hvar, cu par
ticiparea primelor reprezentative ale 
Iugoslaviei, Italiei, K.F. Germania, 
Olandei și Spaniei. O săptămînă mai 
tîrziu, din inițiativa televiziunii Iu
goslave, iubitorii sportului din Bel
grad vor putea urmări confruntările 
directe dintre poloiștii sovietici, ma
ghiari, italieni și cei ai țării gazdă 
Tn sfirșit, între 27 aprilie și 1 mal, 
în bazinul descoperit din orașul ita
lian Pescara, 6 din primele 8 clasa
te la J.O. (Ungaria, R.F. Germania, 
Iugoslavia, Italia, Olanda ți Româ
nia) își vor disputa tradiționalul tro
feu „Cupa Hungaria", deținut actual
mente de „squadra azzurra", în urma 
victoriei sale de la Budapesta (1969) 

Așadar, un excelent program corn- 
petlțional, în care vom putea tatona 
forțele adverse și evalua (aproxima 
tiv) șansele echipei noastre la cam 
pionatul mondial.

Adrian VASILIU

Galjas
Vezilici (Jug.),

Split) și Polici

oferă principatelor

16 . lele»

să-și abată privirea de la ei. din 
plictiseală, întoreîndu-se din nou la 
patinatorii amatori. Tn ceea ce ne 
privește, am atras atenția federații
lor naționale asupra tentativelor de 
a atrage pe atleții noștri la circul 
profesionist. în orice caz, nici un 
arbitru, nici un oficial, ini-si vor da 
concursul, chiar dacă profesioniștii 
vor găsi vreun stadion în Europa 
care să-i găzduiască. Printre repli
cile pe care atletismul amator se ve
de nevoit să ie pregătească, noi mi
lităm pentru un meci Europa — 
Restul lumii în 1974 și pentru orga
nizarea campionatelor mondiale de 
atletism, care ar urma sâ se des
fășoare doi ani înainte și doi ani 
după Fiecare ediție a Jocurilor Olim
pice*

„CORIDA" LA
Zilele Tecute s-a 

Dorsmund, in fața a 
teri, manșa decisivă 
Giippingen și VfL 
pentru finala campionatului 
german de handbaL Cele două e. 
pe terminaseră învingătoare în i 
ciurile susținute pe teren propuu, 
și această întîlnire urma să desem
neze formația campioană.

După cum scrie ziarul „Les 
Sports", care apare la Bruxelles, 
„Această finală de vis s-a transfor
mat in cele din urmă intr-un man
scandal. A ciștigat in cele din urmă 
VfL Gummersbach cu 21—18 (11—11), 
dar arbitrii au fost nevoit! să fie 
extrem de autoritari pentru ca în- 
tilnirea să se poată încheia în mij
locul unui imens vacarm. De-a lun
gul celor 60 de minute de joc, hand- 
baiiștii celor două echipe au recurs 
adesea la brutalități, sancționate 
prompt prin 12 eliminări și 16 lo- 
i ituri de la 7 metri. Meciul a și 
fost întrerupt in citeva rinduri, de
oarece spectatorii (unii nemulțumiți, 
alții recalcitranți) au aruncat în te
ren sticle de bere !

La sfîrșitul partidei, președintele 
federației de handbal din R. F. Ger
mania a declarat că a asistat la 
unul din cele mai slabe meciuri din

desfășurat ia 
12 500 de specta- 
dir.tre Frischauf 

Gummersbach 
vest- 
ichi- 
me- 

propriu,

TURNEUL DE LUPTE
DE LA FASANO

In localitatea Italiană Fasano s-a des
fășurat o competiție internațională de 
lupte greco-romane Ia care au partici
pat tineri sportivi din U.R.S.S.. Bulgaria, 
Iugoslavia, Austria. Polonia, Grecia și 
Italia. Iată eîștigătorii concursului: Categ. 
48 kg: Dzajlrov (U.R.S.S.); eaieg. 52 kg: 
Di Mauro (Italia): categ. 57 kg: omo- 
revo (U.R.S.S.); categ. 62 kg: Pașov 
(Bulgaria); categ. 68 kg: Bîkov (U.R.S.S.); eateg. 74 kg: Lozev (Bulgaria); categ. 
82 kg; Kidnadze (U.R.S.S.): categ. 90 kg: Kaikov (Bulgaria); categ. 100 kg: 
Saladze (U.R.S.S.); categ. peste 100 kg: Dinev (Bulgaria).

Concursul de schi de Id Kiruna

Curs,a de 15 km din cadrul con
cursului de schi-fond de la Kiruna 
(Suedia) a fost cîștigată de suedezul 
Thomas Magnuson, în 45;45.în proba 
feminină de. 10 km, victoria a reve
nit schioare! finlandeze Marjatta' Ka- 
jostnaa în 39:18.

în 16-imi de finală

ION ȚIRIAC - UN START BUN 
IN TURNEUL DE LA NISA

NISA, 11 (prin telefon). — Fe te- tăriei sale asupra italianului Corrado 
renurile de la T. C. Niee au fost re- r “ 
luate întrecerile pentru turneul In
ternațional de tenis din cadrul „Cir
cuitului mediteranean". în prima sa 
partidă — din turul doi — fon Ti
riac l-a întîlnit pe sud-africanul 
Byron Bertram, calificat in Urma vic-

I

DORTMUND!...
de-ultimii ani. fiind de-a dreptul 

cepționat de atitudinea sportivilor. 
Iar antrenorul selecționatei vest-ger- 
inane și-a manifestat totala nemul
țumire față de calitatea jocului, față 
de concepțiile de joc ale celor două 
ecbîpc.

A fost o adevărată corrida la 
Dortmund, așa cum nu am vrea sa 
mai vedem pe nici un alt teren de 
handbal** — își incheie scurtai co
mentariu ziarul „Les Soorțs*.

Barazutti cu 6—7, 7—6, 6—3. Tiriac a 
ai ut un debut foarte bun, învin- 
gindu-1 net pe Bertram : 6—2, 6—2. 
Viitorul său adversar, în optimi de 
finală, va fi vest-germanul J. Fass
bender.

Alte rezultate din proba de sim
plu bărbați : Jauffret (Franța) — Gu- 
iyas (Ungaria) 6—4, 6—3; Goven 
Franța) — Johansson (Suedia) 6—4, 

6—4 ; Gimeno (Spania) — Kary (Aus
tria) 6—1, 1—6, 6—1 : Nowicki (Po
lonia) — Borg (Suedia) 6—2, 6—1; 
Gisbert (Spania) — Dominguez 
(Franța) 6—3, 6—0 ; Orantes (Spantoj 
Franchctti (Italia) 7—6, 6—1 ; Gerken 
(S.U.A.) — Zugarelli (Italia) 6-2,2—6. 
6—3 ; Panatta (Italia) — 
(Australia) 6—1, 6—4.

Tn calificările pentru 
simplu senioare, Virginia 
învins-o pe australiana Colingswood 
cu 6—4. 6—4. Mai sînt calificate pe 
tabloul final, ludit Golto și Florența 
Mihai.

probs de
Rutici a

GRIFFITH Șl PILULELE...
La 21 martie 1962, intr-o noapte rece 

I de primăvară, pe ringul ce.ebrei a c... 
I new-yorkeze Madison Square Garden. 
' pugilistul de culoare, americanul Emile 
I Griffith II surclasa pe compatriotul său 

Kld Parett. devenind campion al lun:u 
| la categoria semimijlocie. In stare totală 

de inconștiență. Parett a foat de uigență 
internat la spital. Cu țoale eforturile 
chirurgilor, el n-a mal putut ti salvat, 
lăsind pe drumuri o soție ttnâră ș! trei copil. După acest tragic meci, Griffith 
declara : „Voi "ajuta cu o suma de bani familia Iui Parett. Moartea, ii așteaptă 
oricînd pe un boxer profesionist Putea să 
mi se întâmple și mie. Boxul este o me
serie cu riscuri".De atunci șl pină astăzi, cind a Împli
nit vîrsta de 35 de ani. Emile — „boxerul cu inimă de leu", cum a fost supra
numit de ziariști — scliimbîndu-șl și ca
tegoria, a luptat nu mai puțin de 17 ori 
pentru titlurile mondiale, dovedind o 
energie puțin comună, care, pe buna 
dreptate, a uimit pe specialiști. Fostul 
dublu campion al lumii (semlmijlocm 
și mijlocie) se arată ș! acum, la sftrșitul 
carierei, un pugilist tenace, gata oricînd 
să accepte orice adversar și orice de
plasare.

Nu de mult, boxînd ta Paris, cu fostul campion ai Europei.' francezul Bou:- 
tier. Griffith a fost descalificat in repri
za a 7-a pentru lovituri sub centură. 
Scandalul a fost enorm, mal ales că. In 
final, managerii boxerului de peste 
Ocean au acuzat lipsa de competență 
a directorului' de ring francez Gondrd. 
Organizatorii francezi, amabili, l-au Invi
tat din nou pe Griffith la Paris, spre a-i 
da desigur satisfacție, programîndu-1 in
tr-un nîeci contra lui Max Cohen. Re
zultatul se știe. Griffith a luptat din 
nou „eroic", reușind sâ smulgă un 
„draw"’, tn același timp, el șl-a câștigat 
pe deplin încrederea directorilor boxului 
mondial profesionist, fiind acceptat din 
nou ca șalanger la titlul de campion al 
luțnli deținut de argentlneanul Carlofi 
Monzon. Numai că de dala aceasta ser
viciul medical francez, care a oficiat in 
seara tatilnlril Cohen — Griffith la „Pa
latal sporturilor", s-a arătat foarte vigi
lent și după meci l-a invitat pe ameri-

cao să se supună analize) anti-doplng. 
Rezultatul ? Griffith a tost găsit cu ana
liza pozitivă...

Pe bună dreptate, federația franceză 
a prezentat un memoriu forului mon
tai, incr’.minind ca.egoric culpa lui 
Griffith și a managerilor săi. Mal mult 
decit atiL președintele forului francez, M. 
RestouL a anunțat oficial că Griffith nu 
va mal avea dreptul niciodată să boxeze 
tn Franța, ar.aiindu-se meciul pe care urma să-l dispute la 30 martie la Marsilia 
împotriva lui Tonna. în plus, federația 
de box a Franței a anunțat și comisia 
europeană de specialitate, eerind acesteia 
să-1 interzică lui Griffith să lupte pentru 
titlul mondial la San Remo împotriva 
lui Monzcn. cerere care a fost luată în 
considerație.

Aflind de această veste, avocații lui 
Griffith au Intrat tn acțiune, declarind 
public că „actul este injust" și că. „bu
nul lor client" a luat înainte de meci 
citeva medicamente pentru a transpira, 
deoarece era răcit șl altfel nu ar ti putui 
avea loc lupta". Clasică scuza pentru 
acoperirea unul caz de dopaj. Oficial'""* 
țile pugilatului francez s-au 
insă pe poziție, clasindu-t pe 
printre boxerii care consumă 
farmaceutice interzise.

Cazul Griffith are un mare 
lumea pugilistică mondială, se 
mal multe proteste la adresa 
tn care fostul campion l 
continue cariera sportivă. Cutn intîlnirea 
Griffith-Monzon bate la ușă, comisia de 
box a statului New York a cerut tele
grafic prin președintele său Edwin Dooley, ridicarea suspendării lui Griffith, 
pină după disputarea meciului său de la 
san Remo.

Revenind la declarația tul Griffith, făcută după decesul lui Parett („boxul 
profesionist este o meserie cu riscuri"), ne dăm mai bine seama de ce Emile 
„Inimă de leu" mai înghite din cmd în 
eind cile o pUută. Chiar daca știe prea 
bine ca dopingul a distrus și va distruge 
sănătatea atitor campioni care încalcă 
normele eticii sportive...

Paul OCHIAL8I

menținut 
produse 
ecou în 
aud tot 

_ modului 
încearcă să-șJ

TELEX ®TELEX • TELEX ® TELEX
La Los Angeles Donald Quarrle a ter
minat învingător in. trei probe: iot» y 
9,6, 22o y 21,0 și a făcut parte din echipa 
Universității California de Sud, învin
gătoare în proba de ștafetă 4x100 y cu 
39,9. Alte rezultate: înălțime: Dean Owens ,2.19 m; lungime: James MeAlHstalr 7,83 
m ; 120 y g : Jerry Wilson 13,7.
jț
tn prima zi a turneului Internațional 
masculin de volei de la Bratislava, Un
garia a întrecut cu 3—2 R.D. Germană, 
tn celelalte jocuri: Cehoslovacia — Cuba 
3—0; Bulgaria — Selecționata orașului 
Bratislava 3—0.
fiTurneul Internațional de tenis de la Cle
veland, rezervat jucătorilor din grupa 
B a W.C.T.. a programat ultimele par
tide din primul tur al probei de simplu. 
Ismail el Shafei l-a inlrecut cu 3—6, 
5—0, 7—6 pe Tom Okker. Mte rezultate: 
Ctianfreau — Tanner 6—4, 6—3: Taylor 
— SUJlweU 0—3, 0—3; Kodes — Borowiak 
0—1. 6—4.

Turneul International de șab de la 
Ljubljana, are un nou lider: mareie 
maestru maghiar Lajos Portisch, care a 
acumulat 45/2 p din fi posibile șl esle • 
urmat, la o jumătate de punct, de .Iugo
slavul G’dgorlei și cehoslovacul Sniejkal. 
Rezultatele rundei a 6-a: Portisch — 
Csom 1—0 ; Gligoricî — Radulov re
miză; Razuvaev — Barle remiză; ivkov — Suetin J.—0; Quinteros ~ Smejkal re
miză. Victor Ciociîtea a întrerupt partida 
cu Puc după ce, în runda a 5-a. pier
duse la GligoricL
■
In etapa a 24-a a Campionatului italian 
de baschet, Simmenthal Milano a sur
clasat cu 128—76 (52—30) pe Fldes Par- 
tenope. Ignis Varese, a cîștigat cu scorul 
de 93—77 (51—34) în deplasare la Maxmo- 
blU. Alte rerultate: Forai - Splugen 
85—75; MobilqiiatUo — Gaimna 94—82: 
Aleo — Gorer.a 73—63: BriU — Shaldero 
82—78. tn clasamenl continuă să conducă Simmenihaj cu 4S p, urmată de 
Ignis Varese 44 p și Forst Cantu 49 P-

A

„Criteriul Primăverii", concursul filter- națlonar de scul desfășurat la Zeii am 
. ..................s-a încheiat cu o probă 

de slalom special cîștigată de 
austriac David ZwUJmg ■ in

ZULer (Tirol) 
masculină sportivul 
110,78.
a
Concursul
(formula III), desfășurat pe circuitul de la Silverstone, a fost dominat de, piloții 
englezi, clasați pe primele trei locuri. A 
eiștlgat Russell Wood („March") cu o 
medie orară de 180,500 km, urmat de 
lan Taylor („March") și Mike Harness („Ensign").

international de automobilism

Concursul international de pentatlon mo
dern desfășurat la Alma Ata s-a încheiat 
cu victoria echipei R.S.S. Kazaha 
a totalizat la 413 p. La Individual. ,p«
primul loc s-a clasat Viktor Svatenko 
(U.R.S.S.) CU 5 425 p.

ea re
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