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OMAGIU MUNCII,
ÎMPLINIRILOR noastre

ărbătorim astăzi, potri
vit unei vechi și nobile 
tradiții, Ziua solidari
tății internaționale a 
celor ce muncesc. Sim
bol al primăverii tri

umfătoare, al neistovitei forțe de 
renaștere a naturii, prima zi de 
mai a devenit o sărbătoare a oa
menilor muncii din întreaga lume, 
a tuturor popoarelor, consacrată 
luptei unite împotriva exploatării 
fi discriminării, pentru democrație, 
progres social și independență na
țională, pentru socialism și pace. 

In țara noastră, păstrătoare a 
unor bogate tradiții revoluționare și 
democratice, care au stat la baza 
înălțării noii orînduiri. socialiste, 
întemeiată pe principiile adevăra
tei democrații, ale echității și uma
nismului militant, sărbătorirea zi
lei de 1 Mai poartă deopotrivă sem
nificația unui elogiu adus pasiunii 
constructive, muncii entuziaste și 
neobosite pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului de edi
ficare a societății socialiste multi- 

a 
a 
a

lateral dezvoltate, de propășire 
patriei, de creștere mai rapidă 
avuției naționale și, implicit, 
bunăstării poporului.

idru și demn de opera fără 
egal in care s-a angajat, strins 
unit in jurul călăuzitorului său în
cercat, Partidul Comunist Român, 
a conducerii sale. în frunte cu 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

poporul nostru sărbătorește in acest 
an ziua de 1 Mai sub semnul unei 
vaste activități constructive desfă
șurate pentru înfăptuirea amplului 
și cutezătorului program elaborat 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională, din iulie 1972, a parti
dului, pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen.

Integrat în acest efort general 
al națiunii noastre, contribuind la 
succesele care se obțin pe frontul 
activității economice și sociale, ti
neretul sportiv al țării a întîmpi- 
nat deopotrivă armindenul munci
toresc cu remarcabile realizări în 
spiritul importantelor prevederi ale 
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului.

Participînd chiar în aceste zile — 
in mare număr și cu entuziasmul 
care ii este caracteristic — la nu
meroasele competiții și întreceri de 
masă organizate pe întreg cuprin
sul țării în cinstea zilei de 1 Mai, 
ca și la marele spectacol cultural- 
sportiv ce va avea loc astăzi in 
Capitală, în cadrul adunării popu
lare de pe stadionul Republicii, ti
neretul nostru sportiv aduce un 
vibrant omagiu sărbătorii muncii 
și a primăverii, prinosul său de 
fierbinte recunoștință partidului 
iubit, pentru viața fericită pe care 
o trăiește, pentru viitorul luminos 
ce îi este asigurat.

1 MAI
Te-ntîmpină țara cu-alese-mpliniri, 

mîndră cunună de laur, 

doina străbună și rouă-n priviri, 

straie din fire de aur.

cu

cu

cu

Te-ntîmpină țara întins șantier 

și freamătul muncii răzbate 

din vetre ; și urcă coloană de fier 

turnată în piept de cetate.

Te-ntîmpină țara cu frunți tinerești, 
aprinse de purpuri solare, 
cu brațe-oțelite la porți strămoșești, 

cu aripi deschise spre zare.

Te-ntîmpină țara cu sare și pîine, 
străveche-a pămîntului lege, 

cu daru-i de pace de azi și de rniine, 
cu floarea pe care-o culege.

GH. DUMITRU- y
TINERETUL 
PATRIEI - 
STADIOANE!

In pagina a 4—a. ampxe rela
tări despre modul cum sint 
transpuse in viață sarcinile 
trasate mișcării sportive de 
Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 

2 martie 19*73.

O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI ÎN PREAJMA SĂRBĂTORII PRIMĂVERII

12000 DE TINERI ȘI TINERE S-AU ÎNTRECUT 
ÎN MARELE CROS CAPITALĂ

Bucureștiul n-a mai cunoscut de 
multă vreme o asemenea revăr
sare de tinerețe, de entuziasm și de 
elan ca aceea de duminică dimi
neață, prilejuită de marele cros 
popular desfășurat în cinstea zilei 
de 1 Mai, tradiționala sărbătoare a 
oamenilor muncii de pretutindeni, 
a primăverii, a naturii renăscute.

Peste 12 000 de tineri și tinere 
din școlile, marile unități econo
mice, întreprinderile și instituțiile, 
cluburile și asociațiile sportive ale 
Capitalei s-au prezentat, cu o cu
ceritoare bună dispoziție și o mare 
dorință de întrecere, la starturile 
competiției.

★

Dacă ar fi să facem un mic efort, 
de memorie, au trecut vreo 25 de 
ani, pare-se, de cînd, cam pe a- 
celași traseu, se alerga, tot în- 
tr-un ajun de 1 Mai, un cros cu 
mii de concurenți.

O întîmplare, cu totul fericită,

ne-a făcut să-l întîlnim printre 
participanții de astăzi pe unul din
tre competitorii de atunci. Este 
vorba de Dumitru Tîlmaciu, acum 
în vîrstă de 52 de ani, o glorie a 
atletismului românesc, concurent, 
campion și recordman multă vre
me în alergări pe distanțe care au 
mers de la 400 de metri și pînă la 
maraton. Fostul învingător al 
de 1 500 metri, la Jocurile

cursei 
mon-

să sosească al 10-lea în Piața Vic
toriei, amenințînd — prin longe
vitatea sa sportivă — performanța 
record a lui Dinu Cristea, concu
rent pînă la vîrsta de peste 55 ani— 

Fără să fie prea marcat de efort. 
Dumitru Tîlmaciu ne-a vorbit cu 
deosebită înflăcărare 
tatea unor asemenea 
care vede nu numai 
lente de răspîndire a

despre utili- 
acțiuni, în 

forme exce- 
sportului in

Duminică, in întreaga țară, 
ca și alte concursuri 

le vom

Ioc numeroase întreceri de cros, 
și competiții consacrate zilei de 1 Mai, pe care 

relata in

au avut

vară de 
să

numărul nostru de mîine.

la
se

diale universitare de
Budapesta, n-a pregetat 
alinieze printre participanții ca
tegoriei 19—25 de ani și, după o 
fugă zdravănă de trei kilometri.

ale populației, dar și 
de depistare a viitoa- 
pentru alergarea de 

(Înainte de a concu-

masele largi 
o posibilitate 
relor talente 
performanță.
ra, antrenorul Tîlmaciu a urmărit

cursele copiilor si a și pus ochii 
pe cîțiva băieți de care intenționea
ză să se ocupe).

★
Concursul a înregistrat, în tota

litatea sa. un remarcabil succes. în 
primul rind. aducerea crosului in 
plin centrul orașului îi creează o 
atmosferă festivă, cu influențe din
tre cele mai favorabile asupra par- 
ticipanților. Duminică dimineața, 
strecurîndu-ne printre spectatorii 
care făcuseră un veritabil gard viu 
pe traseu, am auzit nenumărate 
comentarii pozitive pe marginea a- 
cestei inițiative. Foarte mulți co
pii, aflați la plimbare cu părinții 
lor, regretau sincer că nu se află

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag a 2-a)

in numărul de azi: 

liîe Năstase, la a treia 

victorie consecutivă in 

„Circuitul Mediteranei"
(pag. a 3-a)

Reportaj la Snagov, 

in mijlocul fotbaliștilor 

„tricolori"
(pag. a 3-a)

Amănunte de la compe

tițiile cu caracter intern 

și internațional care 

au avut loc duminică
(pag. 2—3)

Aspect al reprizei „Mă
iestrie sportivă", reali
zată de studenții și stu
dentele de la I.E.F.S.

Foto :
Theo MACARSCHI

Una din imaginile care ne-au incintat duminică dimineață. Au pornit in cursă „cadeții", tinerii din categoria 17—18 ani. 
foto : N. DRAGOȘ

ASTĂZI, ÎN CADRUL ADUNĂRII POPULARE

DE PE STADIONUL REPUBLICII

UN ATRACTIV SPECTACOL
CULTURAL-SPORTIV

De cîteva zile, stadionul Repu
blicii din București cunoaște anima
ția acelor evenimente cu totul deo
sebite, care de fiecare dată prileju
iesc emoționante manifestări ale par
ticipării entuziaste a tineretului nos
tru sportiv la marile sărbători atlt 
de scumpe poporului nostru.

Peste 7 000 de tineri și tinere, pio
nieri și școlari, studenți și militari, 
împreună cu numeroase cadre de 
specialitate, au pregătit cu pasiune 
și migală, pentru acest sărbătoresc 
1 Mai, un splendid spectacol cultu- 
ral-sportiv, care va Incinta, desigur, 
privirile tuturor celor ce-1 vor ur
mări astăzi, de la ora 10, din tribu
nele stadionului Republicii. Este oma
giul înflăcărat pe care sportivii II 
aduc sărbătorii muncii șl a primă
verii, este expresia celei mai calde 
recunoștințe pe care noi toți o pur
tăm partidului.

Un amplu program — cuprinzînd 
o suită de tablouri impresionante prin 
dimensiunile, spectaculozitatea și, mai 
ales, semnificațiile lor. Mii de tineri 
vor desena pe gazonul stadionului, cu 
trupurile lor puternice, conturul ță
rii, al patriei socialiste. Alte grupuri 
masive de participant! vor înscrie 
inițialele partidului nostru, ale Re
publicii Socialiste România, In timp 
ce un impresionant fundal, realizat 
pe toată întinderea tribunei a Il-a, 
va oferi un alt tablou emoționant în
chinat, de asemenea, zilei de 1 Mal

Din bogatul program sportiv a! am
plei manifestări pe care o vom ur
mări astăzi pe stadionul Republicii 
mal amintim reprizele ,.Tara In ăr- 
bătoaro", „Alegorie sportivă" (cu par
ticiparea a numeroși sportivi frun
tași, campioni olimpici, mondiali șl 
europeni), „Măiestrie sportivă" — rea
lizată de studenții de la IE.F.S.

Astăzi, marți, în jurul orei 10,00, posturile noastre de Ra
dio și Televiziune vor transmite direct de la stadionul Repu
blicii din Capitală adunarea populară organizată cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 Mai, ziua solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc.



PERFORMERELE ETAPEIDupă etapa de duminică In campionatele naționale

STEAUA Șl POLITEHNICA IAȘIETAPĂ A OASPETELOR, LA BĂIEȚI

FEMININ

MASCULINU-

EO. Schuster și

în Raliul Porțile de Fier

ClȘTIGĂTOR, ECHIPAJUL ROMÂNESC

prize a fost o 
transformase o 
să și, după 40

prea timide, fără cu- 
Principalii realizatori : 
5, Licu 4, Filipescu, 
Grabovschi cîte 3 (Di- 

Avramescu 3

BUCUREȘTÎ —
BRAȘOV 13—13

și Lucaci 
Furcoi 7, 
Popa 1 și 
versitatea.
și D. Purică (Ploiești).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
—GRIVIȚA ROȘIE 9—6 (0—3). în 
derbyul etapei, scorul primei re-

LA FETE
Duminică s-au disputat etapele a 

XXlI-a la fete și a XXI-a Ia bă
ieți din cadrul campionatelor na
ționale — divizia A. La fete, oas
petele au reușit să obțină 8 din cele 
10 puncte puse în joc l

VOINȚA ODORHEI — I.E.F.S. 
9—16 (6—9). Meci la discreția oas- 
petelor. Au marcat • Teglas 3, Mi’- 
kloș 3, Magyar! 2 și H6rh 1 — pen
tru Voința, Cojocaru 9, Bota 3, 
Schramko 2, Mohanu 1 și Alexan- 
drescu 1 — pentru I.E.F.S. Au con
dus î R. îamandl și I. Dumitrescu 
(BuzSu). A. PIALOGA — coresp.

„CALM PLAT
o victorie comodă, pe deplin meri
tată. Principalii realizatori : Buruc 
(5) — Voința, respectiv Gunesch (4) 
și Cristian (3). Au arbitrat Gh. Cre- 
țu și I. Crisnie (ambii din Petro
șani).

RAPID BUCUREȘTI - UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 12—20 
(6—9). Admirabilă este dîrzenia cu 
care timișorencele reușesc să joace, 
acasă și în deplasare, un handbal 
!a cel mai bun nivel al campiona
tului nostru. La începutul reprizei 
a doua a meciului cu giuleștencele. 
campioana țării s-a detașat net. 
Practicînd un joc excelent în apă
rare, mizind pe contraatacuri și 
combinații în viteză în fazele ofen
sive, timișorencele au ajuns să con
ducă chiar cu 11 puncte ! Rapid 
n-a rezistat ritmului impus de ad
versare și, în încercarea de a ri
posta, și-a dezvăluit multiplele și 
gravele carențe de tehnică și pre
gătire fizică

Au marcat ț Ana Stănîșel 7, Ju- 
Ileta Țopîrlan 3, Victoria Amaran- 
dei 1, Ștefania Constantin 1 — pen
tru Rapid, Cristina Metzenratli 7, 
Terezia Popa 4, Nadire Ibadnla 4, 
Flena Stoicovici 2. Iolanda Rigo 2. 
Georgeta Prundarn 1 — pentru 
niversitatea Timișoara.

Au arbitrat: 
Zsiska (Sibiu).

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 10—15 
(4—4). După o primă repriză în care 
a evoluat slab, Universitatea și-a 
revenit și în primele 10 minute ale 
reprizei secunde a înscris 8 go
luri consecutiv ! Au înscris • Szol- 
losi 3, Frîncu 3, Butta 2, Mathe 1 

1 — pentru Mureșul. 
Arghir 5, Iordache 1, 
Mereu 1 — pentru Uni- 

Au arbitrat : V. Erhan

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— TEXTILA BUHUȘI 12—12 (6—51. 
Au marcat : Ghinghiu 5, Kaspari 2, 
Mencov 3, Cișmaș 1, Vezelicî 1 — 
pentru Constructorul. Vieru 5, Ago- 
roaie 3, Mnnteanu 2 și Șerban 2
— pentru Textila. Au arbitrat An
drew. și Radulescu (Craiova). P. 
ARCAN — coresp.

DINAMO BUCUREȘTI
NAUR BAIA MARE 19—13 (9—®. 
Lipsiți de aportul principalului lor 
realizator (Palko), bălmărenii au 
fost o pradă ușoară pentru expe
rimentata echipă bucureșteană. Di- 
namoviștii au forțat la începutul 
fiecărei reprize, detașindu-se cu 
destulă ușurință în fața unei for
mații parcă 
raj în atac.
Dan Marin 
Moldovan și 
namo), Alboaica 3, t 
Ignătescu 2 (Minaur).

Au condus V. Căpățină și V 
Weissbauer (Timișoara).

INDEPENDENTA SIBIU — UNI
VERSITATEA CLUJ 26—19 (14—10). 
Au marcat : Savu 8, Stenzel 6, 
Schmidt 5, Petri 3, Oană 2 și Chent- 
zel 2 — pentru Independența. Tu- 
dosie 10, Sajgo 6, Orosz 1, jurcă 1 
și Stuparu 1 — pentru Universita
tea. Au arbitrat: P. Cîrligeanu și 
T. Curelea (București). I. IONESCU 
— coresp.

PROGRESUL 
RULMENTUL 
(6—9) ! Cînd scorul devenise 6—2 
în favoarea echipei oaspe (min. 16). 
nimeni nu mai credea că handba
listele de la Progresul văr putea 
„prinde" din urmă 
veanâ. Dar lucrul 
se tntîmDle, totuși, 
înainte de sfîrșitul 
rul de 12—12. Ba mai mult, bucu- 
reștencele 
(min 50 î 
confuză, 
minge și 
echipa sa. Principalele realizatoa
re : Catarig (4) și Giro (3) — Pro
gresul, respectiv Florea (4). Au ar
bitrat AI. Popescu (Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej) și C. Cristea (Con
stanța).

formatia brașo- 
acesta avea să 

cu două minute 
partidei, la sco-

au preluat și conducerea 
13—12). însă, la o fază 

Doina Radu a prins o 
a adus egalarea pentru

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
22—15 (12—8). Echina campioană 
— cu Kicsid, Drăgăniță și Dincă 
în mare vervă — a reușit să se 
desprindă de adversara sa abia 
după 13 minute de joc. dar din a- 
cest moment „ostilitățile" au fost 
dirijate categoric de elevii antre
norului Cornel Oțelea. Princioalii 
realizatori : Kicsid 
(5) și Birtalan (5) 
respectiv Messmer 
P. Radvany (Cluj) 
șan (Tg. Mureș).

(7), Drăgăniță 
Dentru Steaua., 
(6). Au arbitrat 
și M Grebeni-

TROTUȘUL MUNICIPIUL GH. 
GHEORGHIU-DEJ — UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 13—15 (6—6). 
Au marcat:
Cucu 2, 
zan 1, 
— pentru 
6, Stef 1, 
versitatea. 
ghișan și 
GRUNZU

Badea 4. Ghioc 2, 
Blaj 1, Bădău 1, Pai- 

Ilea 1, Paraschiv 1 
Trotușul, Voina 7, Cosma 
Anton 1 — pentru Uni- 
Au arbitrat : D. Gher- 
D. Castan (Iași). Gh.

— coresp. Dorina Suliman nu a mai putut-o împiedica pe Anca Demetrescu să 
arunce la coș. (Fază din meciul Politehnica — Rapid)

Foto i Dragoș NEAGU

VOINȚA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 12—18 
(5—7). Echilibrat în prima repriză, 
meciul a fost atractiv datorită sti
lului „curat" al timișorenilor. Ei 
au practicat un joc combinativ și 
spectaculos, în care au angrenat și 
formația bucureșieană. Cu Gunesch 
și Cristian Dieter în zi bună, stu
denții au obținut, în cele din urmă.

DUPĂ UN MECI DE

In turneul „celor 6"

TURNEUL DIVIZIONAR FEMININ

BUNĂ CALITATE, POLITEHNICA - RAPID 61-55

D. HARADAU NEÎNVINS

in
sa 

re-

După trei runde de întrecere, un 
singur jucător n-a cunoscut în
frângerea — Dumitru Hărădău. El 
se arată, pînă acum, cel mai în 
formă dintre cei 6 tenismeni care- 
și dispută întîietatea în turneul de 
verificare al lotului național, în 
preajma formării echipei reprezen
tative pentru „Cupa Davis".

Duminică, însă, Hărădău a 
ceput destul de greu partida 
cu Viorel Sotiriu, trebuind să
facă de la un set pierdut și lup- 
tînd în prelungirile celui de al 
treilea. Pînă la urmă, victoria i-a 
suris cu 4—6, 6—3, 10—8, 6—4. 
Ieri, probabil cea mai prețioasă 
victorie, de data aceasta în fața 
lui Toma Ovici. Acesta conducea 
cu 5—2, după start, dar din acest 
punct al partidei, balanța s-a încli
nat în favoarea lui Hărădău, care 
cîștigă nesperat de ușor : 7—5, 6—2, 
6—2.

Bine continuă să se comporte 
tînărul Traian Marcu, Deși învins 
de Ovici, duminică, într-o partidă 

promitea mai mult (7—9,

0—6, 
ieri,

7—5 în fața lui Sever Mureșan. Lo
vituri variate, atacuri rapide la fi
leu, serii de servicii bune — de 
ambele părți — iată cîteva carac
teristici ale acestui joc, care-i aduce 
..mezinului" întrecerii a doua vic
torie.

Sub valoarea lui se comportă 
Viorel Marcu. Câștigător, duminică, 
în fața lui Mureșan (5—7, 7—ă. 
6—4, 6—1), el pierde. în runda de 
ieri, partida cu Sotiriu (3—6. 1—6. 
4—6).

în clasamentul turneului, conduce 
D. Hărădău cu 3 victorii, urmat de 
T. Ovici și Tr. Marcu cu cîte 2 v, 
V. Marcu și V. Sotiriu — 1 v ș: 
S. Mureșan — 0 v.

Mîine. la Progresul (ora 15A6) 
în penultima zi de joc, se întilnesc 
Hărădău — V. Marcu. Ovici — 
Mureșan, Tr. Marcu — Sotiriu. J' 
au Ioc ultimele partide.

1—6), el s-a redresat sensibil 
în cel mai frumos meci al 
cîștigat cu 6—4, 10—8, 3—6,

Rd. V

In cel mai frumos meci de ieri, Traian Marcu a obținut a doua sa vic
torie in concurs.

Primul turneu al ultimului tur al 
campionatului republican de bas
chet feminin, desfășurat în sala 
Constructorul din Capitală, a con
semnat superioritatea fruntașelor 
clasamentului. Politehnica și I.E.F.S.. 
care au încheiat victorioase toate 
cele trei meciuri susținute. Deosebit 
de importantă apare victoria Poli
tehnicii asupra Rapidului, prin care 
prima formație și-a sporit conside
rabil șansele de a cuceri titlul în 
schimb, trei echipe — Voința Tg. 
Mureș, Constructorul și Crișul — 
au fost învinse în jocurile susținute 
și. prin aceste eșecuri, au rămas 
alături de Sănătatea Satu Mare, sin
gurele amenințate de a părăsi divi
zia A. Iată rezultatele ultimei zile:

POLITEHNICA — RAPID 61—55 
(33—32). De departe cel mai bun 
meci, ca nivel tehnic și spectacol, 
disputat în acest turneu Valoarea 
individuală a jucătoarelor, varieta
tea tacticilor folosite de cei doi an
trenori și modificările de scor au 
contribuit la realizarea imei între
ceri deosebit de atractive. Ranidiste- 
le au cond:xs miei Intrerureri' 
oină In mtn X3. dirai care studen
tele S-au impus printr-un piu» ce 
vioiciune (manifestat Prin contra
atacuri repe'.ate) ri treeizie în arun
cările la cos. cistigînd îi fine’ des
tul de clar Au înscris Szatsdzș 22 
Sara 15. Demetrexe» 3. Tirfiza 4 
(promițătoare reintrare® acestei In
ternationale dună o absentă de un 
an). C-oeca 2. Stzao-x 2 R>rs 8 pen
tru Pol:tehnica. Sxlim®v 14. Raetr—.- 
ti 12. Irsnoriei 15. Vcrilesea 6. Tr? 
2. Busraha 4 (roerste !• ercunchi. 
Nicol»-Bosco și Stane" nu au putut 
fi ntil zate) — pent”’ Rapid Au ar
bitrat excelent M R:s?a S> N. E- 
escc.

UNTTERSrTATEA CLUJ — VO
INȚA TO. MURES 62—53 (27—25). 
Au înscris Nrțc. 19. Mere» 8. Mora-

ru 17. Szekely 14. A. Farkaș 2, Ji- 
ghișan 10, E. Farkaș 1 pentru „U“ 
respectiv Daichendt 11, Papp 4, 
Brassai 10, Lucaci 6, Opriciu 22. Au 
arbitrat C. Negulescu și A. Caraman.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
CRIȘUL ORADEA 54—49 (29—27). 
Au înscris Goian 20, Grosskopf 4, 
Nedelea 4, Schnebli 12, Villanyi 14 
pentru Universitatea, respectiv To
por 14, Dudaț 8. Balogh 4,
16, Ghiță 7. Au arbitrat V. 
ianu și G. Mahler.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
(24—19). Au înscris L. Rădulescu 16, 
Andreescu 7, T Rădulescu 7, lonaș 
8, Fierlinger 6 pentru Voința, res
pectiv Gugu 16, Popescu 12, Godea- 
nu 2, Petreanu 2. Barabaș 6, Ciortan 
5. Au arbitrat Fr. Took și D. Oprea.

I.E.F.S. — SĂNĂTATEA SATU 
MARE 73—49 (34—12). Au înscris 
Szabo 19, Tita 17, Pantea 4, Salcu 5. 
Iftimie 8, Deak 8, Balai 6, Nanu 6 
pentru LETS.. respectiv Mihalic
17. Fullop 7, Kercso 11. Pataki 5. 
Horrtrth 5, Pop 4. Au arbitrat P. Pa
săre și M. Tănăsescu.

CLASAMENTUL LA ZI :
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Varga 
Borde-

CON-
44—43

la Suzana Szabados care a depășit-o 
cu numai un punct pe Dorina Suli- 
man. Iată ordinea primelor 10:1. 
SUZANA SZABADOS (Politehnica) 
330 p, 2. Dorina Suliman (Rapid) 
329 p., 3. Elena Opriciu (Voința Tg. 
Mureș) 310 p, 4. Ildiko Villanyi (Li
ni versitatea Timișoara) 300 
Ecaterina Savu (Politehnica)
6. Olimpia Neța („U“ Cluj)
7. Angelica Tita (IEFS) 289 
Aurica Pop (Sănătatea) 278 
Gabriela Ciocan (Politehnica) 
10. Diana Mihalic (Sănătatea)

P-. 5.
297 P-,
295 P,
P-. 8.
P. 9.

275 P->
258 p.

Ba

i

r.
36
23

— Voința Bucu-

a ere

L
«.
S.
C.
t.
*.

ML Vc=;a Tg. Mzreș

Restanțele Crișul
reșt și Sănătate® — Politehnica se 
rcr desfășura la 9 mai. Următorul 
turoe-j se va disputa între 11 și 13 
mai. ia Clui
COȘGETERELE CAMPIONATULUI

După meciurile turneului bucu- 
reț-.ean, clasamentul coșgeterelor 
are o nouă fruntașă — internaționa-

FIX.ALELE DIVIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI
» 46 GS—12). Șc. sn. Constanța — Me- 
••arn: Salosta 63—W (36—16) : grupa a 
H-a : Lie. -Bolyai- Tg. Mureș — lăc. 
Unirea Tr. Măgurele 62—11 (37—9) „ Llc. 
4 Oradea — Șc. sp. Brașov 46—44 
ti»—76,. Competiția continuă.

C. GRUIA

CICLISM «ț

ÎNVINGĂTOR MERITUOS
ea de a doua et 
Cupei Olimpia" la 
ui V. Selejan s-a

animal 
spectaculos prima 

cursei, el a ținut — și a 
să obțină primul loc în clasamentul 
general, parîicipind la toate acțiunile 
lntreprir.se in disputa finală, desfă
șurată duminică dimineața pe ruta 
București — Oltenița si retur (120 km) 

După citeva tentative de evadare, 
anihilate prompt de grosul plutonu
lui. V. Seiejan, AL Sfronie și N. An- 
dronaebe inițiază, cu circa 30 km

ima
■ii întrecerii Clstiginl 

etapă a 
reușit -

V. SELEJAN [Dinamo]

REZULTATE
Duminică, In mai multe localități 

din țară, printre care și Bucureștiul, 
s-au disputat meciurile din cadrul 
celei de-a doua etape a campionatu
lui republican de lupte libere pe e- 
chipe. In reuniunea programată in 
Capitală s-au întilnit trei formații po- 
tcrn.ee, care ngpriad sportivi valoroși, 
•nulți d atre ei membri ai lotnriler 
naționale. Echipele care s-au între
cut în sala Dinanso (Steaua, Dir.amo 
București și Nicoima Iași) au reali- 
at întreceri mai puțin spectaculoase 
decît se aștepta de Ia luotâtorii frtra 
iași ce au fost prezenți pe saltelei® 
de concurs. Aceasta, datorită pru
denței exagerate cu care unii com
ponent! ai loturilor au abordat dispu
tele lor cu adversarii de valoare a- 
prociată. Totuși, din cele aproape 30 
de meciuri cîteva s-au ridicat la un 
nivel spectacular deosebit, răsplălin- 
du-i pe spectatorii care s-au deplasat 
pînă la sala din sos. Ștefan cel Mare. 
De pildă, M. Pi real ah u (Steaua) și 
V. Țigănaș (Nicolina) au luptat fru
mos, deschis si au realizat o partidă 
atractivă, încheiată cu un rezulta» 
de> egalitate. De asemenea, la cat. 52 
kg. I. Anghel (Dinamo) și Gh. Ștefan 
(Steaua) au oferit o întrecere dispu
tată, la capătul căreia stelistul a 
obținut victoria la puncte. Unul din
tre meciurile ce se anunța foarte in
teresant, ce! dintre FL Moț (Dinamv) 
și E. Butu (Nicolir.a), a avut un fi
nal neașteptat După ce dinamovistu) 
acumulase un ușor avantaj, ieșeanul 
s-a accidentat la cot și a fost nevoit 
să abandoneze, încheind astfel un 
meci care începuse mai mult declt 
promițător. Rezultatele : Steaua cu 
Dinamo 20—12, cu Nicotină 24—6; 
Dinamo — Nicolina 24—16.

Mihai TRANCA

MARELE CROS DIN CAPITALĂ
(Urmare (lin pag l)

ta- 
sti-

Cea de-a XVIII-a etapă a Cam
pionatului diviziei A de rugby s-a 
soldat, în general, cu rezultate 
scontate, exceptîndu-I pe cel reali
zat de Dinamo. Bucureștenii, deși 
au jucat pe teren propriu, n-au reu
șit să treacă, așa cum era de aș
teptat, de Politehnica Iași. Nu s-a 
disputat întîlnirea Farul — Preci
zia Săcele — amînată pentru că 
echipa constănțeană se află în tur
neu în Italia.

STEAUA — C.S.M. SUCEAVA 
106—15 (38—9). Un rezultat record 
pentru divizia A, care arată nu atît 
forma bună, cunoscută, a echipei 
Steaua, cît degringolada în care se 
află sucevenii. Prima repriză a mai 
fost cum a mai fost, apoi — însă
— arbitrii și spectatorii au făcut... 
eforturi să calculeze rezultatul care 
se schimba din minut în minut. 
Bun arbitrajul lui Aurel Gagiatu
— București. (D. NEGREA).

DINAMO — POLITEHNICA IAȘI 
16—16 (12—6). Un meci în care Di
namo a evoluat la nivelul aștep
tărilor doar o repriză. în cea de a 
doua, studenții ieșeni au jucat însă 
mult mai bine și au ajuns in final 
la un rezultat pe care l-au meritat 
pe deplin. Foarte bun arbitrajul lui 
Pelegrino D’Eclesis — București. 
(Octavian GUȚU).

surpriză : Țibuleae 
lovitură de pedeap- 
de minute, condu

ceau bucureștenii. Campionii s-au 
respectat însă și in repriza a doua 
au luat conducerea ostilităților pen
tru a nu scăpa victoria așteptată 
pe teren propriu. Duță a egalat 
(l.p.), Simion (l.p.c.) a adus iar 8- 
vantaj pentru bucureștenl (6—3), 
dar victoria finală, meritată, a re
venit timișorenilor, care în minu
tele 52 și 75 au reușit să egalez® 
și să ia conducerea prin Duță (lo
vitură de picior căzută și lovitură 
de pedeapsă). Competent, autoritar, 
arbitrajul lui Al. Lemneanu • 
București. (P. ARCAN, coresp. ju
dețean).

C.S.M. SIBIU - SPORTUL STU
DENȚESC 6—3 (6—0). Partidă echi
librată, desfășurată în spirit spor
tiv, care a plăcut mult. Spre sa
tisfacția localnicilor, sibienii au 
obținut victoria într-un meci difi
cil. Munteanu (l.p.c. ; l.p.) și Iov* 
dănescu (l.p.) sînt autorii puncte
lor din acest meci, bine condus de 
S. Dragomircscu — București. (lan- 
eu BOȚOCAN).

ȘTIINȚA PETROȘANI — GLO
RIA 10—6 (7—3). (B. STAICU, co
resp).

REZULTATE TEHNICE : ti.
Timișoara — Grivlța Roșie 9—6 
(0—3) ; Vulcan — Rulmentul Bir- 
lad 6—0 (3—0) — partidă jucată 
sîmbătă ; Steaua — C.S.M. Su
ceava 106—15 (38—9) ; C.S.M. Si
biu — Sp. studențesc 6—3 (6—0) : 
Știința Petroșani — Gloria 10—6 
(7—3) ; Dinamo — politehnica 
16—16 (12—6).

ETAPA URMĂTOARE, a XV-a 
(ta 2 mai) : Steaua — Gloria : 
Dinamo — U. Timișoara ; Rul
mentul — Sp. studențesc ; C.S.M. 
Suceava — Politehnica lași ; Ști
ința Petroșani — Precizia Sâccle. 
Meciurile Farul — C.S.M. Sibiu 
(16—0) și Vulcan — Gr. Roșie 
(3—18) s-au jucat.

CLASAMENT :

1. Steaua 17 16 0 1 344— 76 49
2. Univ. Timișoara 17 13 0 4 221— 61 43
3. Dinamo 17 10 3 4 181—118 40
4. C.S.M. Sibiu 18 9 2 7 98— 86 38
5. Gr. Roșie 18 8 3 7 186—116 37
6. Vulcan 18 9 0 9 112—182 36
7. Știința Petroșani 17 8 3 6 143— 83 36
8. Farul Constanța 16 8 2 6 194—113 34
9, Politehnica Iași 17 6 5 6 100—132 34

10. Sp. studențesc 17 7 2 8 133—141 33
ii. Rulmentul Bîrlad 16 6 0 10 72—144 28
12. Gloria 17 2 5 10 109—154 26
13. C.S.M. Suceava 17 1 2 14 75—392 21
14. Precizia Sâcele 16 1 3 12 44—224 21

EUGEN I0NESCU CRISTEA-PETRE VEZEANU
S-a încheiat cea de a doua ediție 

a Raliului Porțile de Fier, desfășurat 
pe teritoriul Iugoslaviei și României. 
La Timișoara, punct terminus, după 
ce s-au calculat rezultatele de pe 
traseu, cei prezenți au avut o mare 
satisfacție. Și cea de-a doua ediție 
a acestui raliu a fost CtștigsMH tot de 
un echipaj românesc și anume de 
cel alcătuit din Eugen îonescu Cris- 
tea și Petre Vezeanu, pe o mașină 
R 12 Gordini.

în clasamentul general, pe primele 
trei locuri sînt echipajele : Eugc ®,Io- 
nescu Cristea — Petre Vezeanu : Do
rin Motoc — Cornel 
Gordini); M. Jivanovici 
(Zastava 101).

Motoc (R 12 
— V. TomicJ

Cornel TIT. coresp.

Campionatul pe echipe la libere

NORMALE IN ETAPA A DOUA
Autosport Sf. Gheorghe, în care vic
toria a revenit la scoruri concludente 
luptătorilor brașoveni. Lemnarul O- 
dorhei — Steagul roșu Brașov 16,5— 
23,5, cu Autosport Sf. Gheorghe 23—9 
și Steagul roșu cu Autosport 39—3. 
Printre cei remarcați se numără i 
ViădescJ (52 kg), Androne (68) de la 
brașoveni, Szasz (48) de la Lemnarul 
și Vlâdâreanu (€2) de la Autosport

A. PIALOGA — coreso.
TIMIȘOARA. — 

reni au obținut d; 
ți oase, în treci nd la 
ternice ca Vuitorii __
Brașov. C-F.R. Timișoara cu Vulturii 
Textila Lugoj 31—9. eu A^.A. Brașov 
25—15. A.S.A. cu Vulturii 21,5—18.5. 
Cite două victorii au obținut Mihăiiă 
<90 kg) de ia C.F.R., Kalapacs (57 kg) 
de la A.S.A. și Ardeleana (82 kg) d- 
la Lugoj.

Șt MARTON — coresp.

Ceferiștii timișo- 
iuă victorii pre- 
scor formații ou- 
Lugoj și A.S.A.

Echipa Dunărea din e- 
a evoluat foarte bine în

GALATI, 
rasul nostru 
această etapă de campionat, obținlnd 
două victorii dificile. Dunărea cu 
Progresul Brăila 21—15 cu Hidroteh
nica Constanța 20,5—19,5, Hidrotehnica 
cu Progresul 17—15. De menționat că 
brăiienii și constănțenii nu au pre
zentat concurenți Ia categoria cea 
mai ușoară — 48 kg ’

T. SIRIOPOL — coresp. jud.

BRAȘOV'. Dinamoviștii brașoveni au 
dominat „triunghiularul" desfășurat în 
orașul nostru, dispunind net de echi
pele Rapid București și C. S. Satu 
Mare. O frumoasă impresie au lăsat 
luptătorii sătmăreni, majoritatea ti
neri, care au obținut și ' ei o vic
torie.

Dinamo Brașov cu Rapid București 
31—9, cu C. S. Satu Mare 24—8 și 
C. S. Satu Mare cu' Rapid 24,5—11,5.

C. GRUIA — coresp.

printre concurenți. Așadar, o ex
celentă propagandă făcută crosului, 

în al doilea rînd, inițiativa ca o 
asemenea întrecere să fie precedată 
de altele, pregătitoare, a contribuit 
ca marea majoritate a participanți- 
lor să dețină o condiție fizică mul
țumitoare pentru a putea face față 
distanței. Oricît ar părea de ciudat, 
dar cele mai țuține abandonuri 
s-au înregistrat la categoriile mici 
de vîrstă. unde echilibrul de forțe 
a fost impresionant. Capacitatea de 
efort a copiilor este mult mai mare 
decît se crede (mai ales de către 
pSrinți...!) și bine canalizată poate 
d” rezultat» neașteptate

Trebuie remarcată, de asemenea 
prezenta masivă a profesorilor de 
educație fizic*, a căror contribuție 
la reușita deplină a acțiunii merit? 
toate elogiile. Fără aportul dască
lilor de soort o asemenea întrecere 
ar ff. fără îndoială d° neconceput 

★
în grupa seniorilor. Clubul Dina

mo a aliniat pe alergătorii săi de 
performantă. în frunte cu asul u- 
nor asemene» curse. Nicoîa» Mus
tață. participant la tradiționalul 
croș de Anul Nou de la Sao Paulo.

Desigur, prezența unui atlet de 
lia lui Mustață are darul să-i 
muleze pe neclasificați, cu condi
ția, însă, ca el și ceilalți specia
liști (Gh. Ungureanu, Ion Lazâr, 
Constantin Ștefan) să figureze 
„hors concurs". Altfel, întrecerea 
este cu totul inegală. Din păcate, 
la categoria seniorilor, cîștigată 
bineînțeles de Mustață, el a fost 
declarat învingător, iar la aceea a 
senioarelor tot 
movista Maria

o consacrată, dina- 
Puică.

★
în cursă pe Dumi-Urmărindu-i 

tru Tîlmaciu și pe alți alergători 
vîrstnici (Dumitru Nicolae, clasat 
al 5-lea, Ion Pricop, al 11-lea, Di
mitrios 
ne-am 
bucura, 
“anilor, categorie care nu lipsește 
din programul tradiționalelor aler
gări pe teren variat (Crosul l’Hu- 
manite", Crosul de la San Sebas
tian. Sao Paulo ș.a.). Poate că vre
un club sau vreo asociație își va 
asuma răspunderea unei asemenea 
întreceri.

Harisis — 53 de ani !), 
gîndit de cît succes s-ar 
probabil, un cros al vete-

bă ușoară. Tehnicienii Consiliului 
municipal pentru educație fizică ți 
sport s-au achitat. în general, bine 
de misiunea dificilă pe care au 
avut-o. Ei au primit un sprijin de
plin din partea organelor de mili
ție. care au dirijat în așa fel cir
culația incit totul să decurgă nor
mal. Am sugera, totuși, pentru vi
itor 
nor 
De 
turi 
culat. Duminică, de pildă, cei mai 
buni concurenți de la 3 000 m. i-au 
ajuns din urmă 
seră cu 1 000 de 
ceea ce a creat 
sosire.

să se recurgă Ia serviciile u- 
oameni de ordine pe traseu, 

asemenea, timpul dintre star- 
trebuie să fie mai riguros cal

ÎN „CUPA OLIMPIA“
înainte de sosire, atacul decisiv, 
urmărirea acestor trei alergători por 
nesc cu hotârîre I. Cosma, M. Hri- 
soveni. S. Suditu și bulgarul G. O- 
drinski. Reuniți după cîțiva kilome
tri de îndrăcită... vînătoare, aceștia 
ior rula împreună, reușind să se dis
tanțeze de pluton și, în cele din urmă 
să ajungă la București cu un avans 
’preciabil. Neparticipînd la efortul 
colectiv al fugarilor (a stat mai mult 
în._ plasă), bulgarul G. Odrinski a 
avut resurse suplimentare pentru a 
cîștiga sprintul final, fiind cronome
trat cu 2h53:20 (medie orară — 42,0). 
îl urmează în ordine V. Selejan (Di
namo), I. Cosma (Dinamo), M. Hriso- 
veni (C. S. Brăila), Al. Sofronie (Di
namo), in același timp, cu învingă
torul, N. Andronaehe (Met. Plopeni) 
2h53:32. S. Suditu (Olimpia) 2h54:00.

CLASAMENT GENERAL : 1. V. SE
LEJAN 
6h01:15, 
Cosma 
6h02:39,

In program au figurat și probe pen
tru celelalte categorii de alergători 
lată învingătorii : juniori mari 
Ciobanu (Voința Ploiești) ; 
mici — Tr. Sirbu (Șc. sp. 
semicurse — R. Vardohlip 
Buc.) ; biciclete de turism 
Perșea (Șc. sp. nr. 3).

în

6h00:50, 2. Al. Sofronie
3. G. Odrinski 6hO2:24, 4. I.
6h02:34. 5. M. Hriso veni

6. S. Suditu 6h03:17.

— A. 
juniori 

nr. 3) ; 
(Voința 
— C.

pe cei care pleca- 
metri înaintea lor, 
unele dificultăți la

Tr. IOANITESCU

★
A dirija 12 000 de concurenți, pe 

un traseu de 4 km, în mai puțin 
de o oră nu este, desigur, o trea-

★
în cadrul unei festivități de pre- 

niere, tovarășul Gheorghe Florea 
vicepreședinte al Consiliului popu 
Iar municipal, președintele 
C.M.E.F.S. — București, a înmîna’ 
diplomele 
Negrea și Stelian Corodi (cat. 11— 
12 ani), Luminița Popescu (cat. 
13—14 ani). Traian Gelet (cat. 15— 
16 ani). Doina Pricop si Nicolae 
Voie-, (cat. 17 18 ani). Marin Pui
că și Nicolae Mustață (cat. peste 
19 ani).

învingătorilor : Adeia

PETRILA. 1 
care fiecare i 
victorie. In 
meciuri s-au ............. „ _
(cat. 57 kg) de la Jiul, V. Stan (57 kg) 
de la Cluj și I. Motorca (74 kg) 
la Hunedoara.

Rezultate tehnice : Jiul Petrila 
Constructorul Hunedoara 14—26, 
C.S.M. Cluj 23—13, Constructorul 
r S.M. 16—20.

Reuniune interesantă, fp 
echipă a obținut cîte o 
cele mai spectaculoase 

i remarcat: I. Șerban

B. STAICU — coresp.
REȘIȚA Saia de lupte a clubului 

sportiv din localitate a găzduit .tri
unghiularul" dintre formația locală 
C.S.M., Vagonul Arad și Școala spor 
tivă Olimpia Craiova. întrecerile s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic, majo
ritatea partidelor fiind viu disputate

Rezultate : C.S.M. Reșița cu Vago
nul Arad 33—7, cu Școala sportivă 
Olimpia Craiova 25,5—14,5 șl Șc. sp. 
Olimpia cu Vagonul 22.5—17,5.

M. MIRCOV — cortsp.
TÎRGOVIȘTE. O întîlnire atractivă, 

cu meciuri dinamice, încheiate cu 
dubla victorie a tîrgoviștenilor. C. S. 
Tîrgoviște cu Mureșul Tg. Mureș 
23—13. cu Progresul București 19,5— 
12,5 și Progresul cu Mureșul 22—10 
S-au evidențiat în mod deosebit, 
sportivii P. Tarbă (62 kg) și FI. 
cev 68 kg) — de Ia gazde.

M. AVANU — coresp
ODOKHE1UL SECUIESC. — In___

Liceului pedagogic s-au disputat par 
tidele de campionat dintre formații!” 
Lemnarul, Steagul roșu Brașov și

Dinamovistul FI Moț (care a avut o comportare foarte bună în etapa de 
duminică} și-n dus adversarul Iq parter și încearcă o centurare laterală, 

în final, in meciul său cu V. Dima (Steaua). Moi a cîștiqat nrin tusîn meciul său cu V. Dima (Steaua). Moț a cîștigat prin tuș.
Foto : Ion MIHÂICA

Nei-

jud 
sala

JUNIORII ROMÂNI AU OCUPAT LOCURI MODESTE

LA „CUPA PRIETENIA"
SUHL, 30

sporturilor din localitate au 
sfîrșit, duminică seara, întrecerile de 
lupte greco-romane ale tradiționa
lei competiții internaționale „Cupa 
Prietenia". La aceste confruntări au 
participat juniori mici (16—18 ani) 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, România, 
U.R.S.S. și Ungaria.

(prin telefon). In Sala 
luat

Iată învingătorii Ia cele zece cate
gorii: 48 kg — Ryczard Swierad 
(Polonia), 52 kg — Vladimir Pogudin 
(U.R.S.S,), 56 kg — Dimițr Peneu 
(Bulgaria), 60 kg — Suren Nalsadian 
(U.R.S.S.), 65 kg — Așot Mihaelian 
(U.R.S.S.), 70 kg. — Eimorvaz Alka- 

zaua (U.R.S.S.), 75 kg — Ilia Filippo
(Bujgaua), 81 kg — Vladimir Lipțu 
.,Tr»c<. , — _ Arofet Mirosian

— Henrik Toma-

SPORTIVII DE LA I.E.F.S.

DOMINAT CAMPIONATELE
TG. MUREȘ, 30 (prin telefon, de 

i corespondentul nostru) — Dumi
nică au luat sfîrșit, în sala sportu
rilor a I.M.F. din localitate, întrece 
rile campionatului național univer 
sitar la judo. Competiția a reunit 51 
de concurenți din 9 centre univer 
sitare ale țării: București, Tg. Mureș 
Iași, Suceava, Timișoara, Cluj, Ba
cău, Craiova și Oradea.

Concursul s-a ridicat la un nivel 
superior față de edițiile precedente, 
îndeosebi meciurile finale au fost

UNIVERSITARE
mult apreciate și urmărite cu mare 
interes de spectatori Competiția a 
fost dominată de sportivii de la 
' E.F.S. București. Iată clasamentele 
inale ale celor 5 categorii:
Categ. 63 kg: 1. Ștefan Mureșan 

(I.E.F.S.), 2. Roman Szilagy (Inst 
Xgronomic Timișoara). 3. Alex. Chi 
rilă (I Pedag. Oradea) și Gavri! 
Băruță (I.M.F. Cluj); Categ. 70 kg- 
1. Constantin Coman (I.E.F.S.), 2 
Ionel Lăzărescu (A.S.E. Buc.), 3. Va
sile Reteanu (I. Ped. Oradea) și Con-

stantin Neterău („U“ Craiova); Ca- 
teg. 80 kg: 1. Mihai Telegy (I.E.F.S.) 
2. loan Cordea (I. Ped. Oradea). 3 
Dorel Hîrșan („U“ Iași) și Mihai 
Aelenei (I. Ped. Suceava); Categ. 93 
kg: 1. Constantin Știrbu (A.S.E.) 2 
Dan Popescu (I.M.F. Buc.), 3. Florea 
Cojocaru (I. Agron. Iași) și Miha 
Apdrieș (I. Agron. Timiș.); Categ 
peste 93 kg: 1. Gelal Zeuzi (I.E.F.S.).
2. Ladislau Melan (I. Agron. Timiș).
3. Ovidiu Drîșcă (,,U“ Craiova) și 
Iulian Prună (A.S.E.).

Ion PAUȘ

(U.R.S.S.). 87 kg - 
(U.R.S.S.), +87 kg 
nek (Polonia).

Juniorii români au ocupat locuri 
modeste și numai 
n-au fost eliminați . ......
uă tururi. Ștefan Rusu (cat. 60 kg) 
s-a clasat pe locul 4. Nicolae Horni- 
ceanu (cat. 43 kg) și Marin Encules- 
cu (cat 87 kg) — locurile 5, Vasile 
Bosinceanu (cat. 56 kg). Andi Pîr- 
vulescu (cat. 81 kg) și Petre Pintea 
(cat. 4 87 kg) — locurile 6. De notat 
că in turul trei Horniceanu a dispus 
la puncte de polonezul Swîerad, cîș- 
tigătorul categoriei, dar avea o în- 
frîngere din turul anterior (cu ceho
slovacul N. Elinek) și a fost întrecut 
în cel de-al patrulea tur de sovieU» 
cui F. Ileiv,

șase dintre ei 
după primele, do-

lntreprir.se
tcrn.ee
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ÎNTOARCEREA de la moscova
A DELEGAȚIEI C.N.E.F.S.

Ieri s-a înapoiat de Ia Moscova 
delegația Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, con
dusă de tovarășul general It. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte, care, 
la invitația Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe Ungă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., a 
făcut o vizită în Uniunea Sovietică.

în timpul acestei vizite a fost 
semnată o înțelegere între Consi
liul Național pentru Educație Fi
zică și Sport din Republica Socia
listă România și Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Socialiste Sovietice 
privind extinderea colaborării reci
proc avantajoase în domeniul edu
cației fizice și sportului, dezvolta
rea schimburilor de experiență, de 
antrenori, specialiști și cercetători 
științifici.

Pentru partea română, înțelege
rea a fost semnată de general lt. 
Marin Dragnea, iar pentru partea 
sovietică de Vitali Smirnov, prim- 
vicepreședinte al C.C.F.S. de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al

U.R.S.S La semnarea înțelegerii a 
fost de ta{ă Serghei Pavlov, preșe
dintele C.C.F.S. de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S.

A fost creată o comisie mixtă 
permanentă, condusă de reprezen
tanți ai organelor de conducere ale 
mișcării sportive din cele două 
țări, pentru rezolvarea problemelor 
care decurg din înțelegere.

Delegația C.NEF5 a vizitat In
stitutul Central de Cultură Fi
zică și Sport și Complexul 
sportiv al clubului central al 
Armatei Sovietice (Ț-SK.A.) din 
Moscova, precum și capitala Repu
blicii Socialiste Sovietice Gruzine, 
orașul Tbilisi, unde au avut Ioc, de 
asemenea, intîlniri cu reprezentanți 
ai organismelor sportive locale.

în tot timpul vizitei, delegația 
română s-a bucurat de o atenție 
caldă, prietenească.

La înapoierea in București, dele
gația a fost întimpinatâ de repre
zentanți ai C.N.E.F.S. A fost de 
față N. A. Netiosov. consilier al 
Ambasadei U.RS& la Bucurețt:

0 NOUĂ SALĂ DE SPORT LA SFÎNTU CHEORGHE
Sf. Gheorghe (prin telefon). In preajma zilei de 1 Mai. s-x 

tivii din Sf. Gheorghe au primit un frumos cadou : o sală de spec’, 
impunătoare, dotată cu tot ceea ce este necesar pentru practicarea 
diferitelor ramuri sportive.

Noua sală are o capacitate de 1000 locuri, vestiare, dc< :; 
săli nentru arbitri etc. Aici se va putea juca handbal, v

, tenis de masă, se vor putea practica luptele, halterele, ț..;..- 
nastica. Cu prilejul inaugurării sălii, au avut loc demons’.-atii șper- 
tive de gimnastică, lupte și handbal.

Gh. BRIOTA-coresp.
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ILIE NĂSTASE - A TREIA VICTORIE IN SEZONUL EUROPEAN DE TENIS
• Două titluri cucerite in „Trofeul Melia" de la Madrid

Primul tenisman ai României, 
maestrul emerit al sportului Ilie 
Năstase, continuă seria succeselor 
în noul sezon european in aer li
ber. Duminică la Madrid, In cadrul 
turneului internațional de tenis do-x 
tat cu .Trofeul Melia", el cucerea 
din nou două locuri îr.tii, trium- 
find in probele de simplu și dublu.

în prima finală, Ilie Năstase a 
avut ca adversar pe campionul ita
lian Adriano Panatta. Acesta se ca
lificase in dauna spaniolului Manuel

Orantes, condus cu 6—3, 4—3 în 
semifinala pe care trebuia s-o n- 
bandoneze din cauza unui accident. 
Ultimul meci a furnizat o luptă 
dîrză în primele trei seturi, cînd 
Năstase s-a departajat prin tie
break în cel de-al doilea, pierzînd 
însă în prelungiri pe următorul. în 
ultima parte a întâlnirii. Insă, ro
mânul a șprintat irezistibil, cuce
rind o binemeritată victorie : 6—3, 
7—6, 5—7. 6—1 pențru Ilie Năstase. 
Este al treilea succes al sportivului

român în „Circuitul mediteranian", 
după cele obținute la Barcelona și 
Monte Carlo. Ilie Năstase împarte 
acum primul loc în clasament cu 
Manuel Orantes, amîndoi avind cite 
90 puncte. Ei sînt urmați de Adriano 
Panatta — 81 p și Patrick Proisy 
— 47 p.

Finala probei de dublu, din ca
drul turneului de ia Madrid, a re
venit perechii I. Năstase (România) 
R. Norberg (Suedia), care a cîștigat 
fără joc în fața cuplului spaniol 
M. Orantes — J. Gisbert, primul 
fiind accidentat. Orantes a anunțat 
că nu va participa la ultimul turneu
al circuitului, care începe azi la 
Florența.

AGENDA
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SĂPTĂMÎNII
Balcaniada, la Atena.
Turui Spaniei 
•Cupa mondială*4 la Sao Paulo.
Turneu internațional, la Florența (Italia).
E : = 3ria — portugalia (gr. VI), Ia Sofia, 
D n.marca — cehoslovacia (gr. VIU), la 
Copenhaga — în preliminariile C.M. ; Olan- 

— Spania (amical), la Amsterdam.
Campionatele internaționale de armă Și 
' ale Cehoslovaciei, la Plsen.

7 -neu preliminar C.M. (participă Siria, 
u-eit. R.P.D. Coreeană și Iran), Ia Te

heran.
: rarele premiu al orașului Berna (Elveția), 
La taiere.
. uru? n al „Cupei Davis“, zona europeană, 

de ^recalificare pentru campionatul 
!a Viena și Szombathely.

. _ t. -j internațional, la Triest.
F.-a.a „Cupei Angliei* (Leeds — Sunder- 
»ar.d). pe Wembley.
i km. de la Spa-Francorchamps (Belgia). 
V.Panla — România (preliminarii C.M. 
fir. XV). la Tirana.

NOU RECORD MONDIAL DE HALTERE
MOSCOVA, 30 (Agerpres) — Cu prile

jul campionatelor de haltere ale U.R.S.S., 
cunoscutul super-greu Vasili Alekseev a 
stabilit un nou record al lumii. El a 
realizat la stilul ..aruncat" 238 kg (v.r. 
era de 237,500 kg).

IRIMICIUC - locul IV in „Cupa Hungaria*1
Mari surprize in „Cupa Heidenheim" la spada

BUDAPESTA, 30. — Turneul indi
vidual de sabie „Cupa Hungarla" (in
clus printre probele Cupei mondiale) 
a luat sfîrșit cu victoria (mai puțin 
scontată dar meritată) a campionului 
lumii (Viena, 1971) Michele Maffei 
(Italia). Finala competiției a reunit, 
conform regulamentului stabilit de 
organizatori, opt trăgători, printre ei 
afllndu-se șl reprezentantul țării 
noastre Dan Irlmlciuc. S-au mai ca
lificat campionul olimpic Sldiak, ita
lianul Montano, cubanezul Ortiz și 
trei sabreri maghiari (Marot, Hamang, 
K6rm6czi). Neparttcipînd și la Cupa 
Europei, sportivii italieni au intrat in 
întrecerea individuală cu forțe proas
pete și au reușit să ocupe două locuri 
pe podium. în imediata lor vecinătate 
s-a clasat Irimiciuc.

Clasamentul final : 1. Maffei (Ita
lia) 6 v, 2. Sidiak (U.R.S.S.) 5 v, 
3. Montano (Italia) 4 v, 4. IRIMICIUG 
(ROMANIA) 4 v, 5. Marot (Ungaria) 
4 v, 6. Hammang (Ungaria)' 2 v, 
7 Kormoczi (Ungaria) 2 v, 8. Ortiz 
(Cuba) 1 v

★
HEIDENHEIM, 30. — Cupa Europei 

la spadă a opus în finală, ca și anul 
trecut, formațiile Ț.S.K.A. Moscova șl 
Tauberbischofsheim. Trăgătorii sovie
tici și-au adjudecat victoria la cate
goricul scor de 9—0.

în continuare s-a desfășurat tur
neul individual pentru Cupa Heiden
heim, care a atras un număr record 
de concurenți : 300 din 22 țări f Ac
tuala ediție a fost cea mai frămîn- 
tată din istoria competiției, provocînd

E. FITTIPALDI CIȘTIGA „MARELE PREMIU AL SPANIEI"
BARCELONA, 30 (Agerpres). — 

Celebrul automobilist brazilian 
Emerson Fittipaldi, campion al 
lumii, a cîștigat „Marele premiu 
al Spaniei" desfășurat la Barcelona 
în cadrul campionatului mondial 
(formula 1). El a realizat o medie 
orară de 157,489 km. Pe locurile ur

mătoare s-au situat Francois Ce- 
vert (Franța) și George Folmer 
(S.U.A.), Jackie Stewart (Scoția) a 
abandonat din cauza unor defec
țiuni tehnice.

în clasament, conduce E. Fitti
paldi cu 31 p urmat de J. Stewart 
— 19 p, Fr. Cevert 12 p.

MARGINALII LA A XXII a ETAPĂ A DIVIZIEI A

JOCUL LA MIJLOCUL TERENULUI NU SE DEVALORIZEAZĂ
La Snagav, in mijlocul „tricolorilor", VALENTIN STĂNESCU:

„ACUM E NEVOIE DE LINIȘTE..."
• Dinu și lordânescu lucrează cot la 

licăre,

Reunit duminică seara, la 24 de 
ore dupâ etapă, „lotul celor 18“ pen
tru Tirana se află la Snagov. Por
tari ■ Răducanu și Haidu. Fundași i 
Sătmăreanu, Sameș, Antonescu. Dinu, 
Dclcanu. Tănăsescu. Mijlocaș! : Du
mitru, Radu Nunweiller, Beldeanu, 
Anca. înaintași ; Troi, Țarălungâ, Du- 
mitrache, Mureșan, lordânescu. Marco.

Luni dimineață: control medical. 
Doctorul Dumitru Tomescu este mul
țumit de starea generală a jucăto
rilor. Controlul medical menționează 
plusul de efort al jucătorilor dina- 
movlștl In meciul de Ia Brașov.

Dinu pare complet refăcut Medi
cul lotului este satisfăcut de faptul 
că, In ciuda neparticipârii la jocuri, 
Dinu a reușit să-și păstreze pregă
tirea fizică, prin antrenamente indi
viduale. De asemenea, se remarcă 
buna dispoziție a lui lordânescu. în
locuirea Iui, dupâ o jumătate de oră, 
în meciul cu Sport club Bacău, se 
datorează, după cit se pare, ir.ten-

>t cu toți ceilalți • Azi, joc de *erf- * 
Plopeni

ției antrenorului Constantin de a-I 
menaja In vederea meciului cu Al
bania.

Ieri după amiază. Iotul a făcut oa 
antrenament de o cri, pe frzmoszl 
gazon al terenului de pe malul la
cul ut

Valentin Stăneseu este mai laconic 
ca oricând. Publicarea formației o 
consideră prematură : „în lini: mari, 
echipa e formată. Am. poate, un sin
gur semn de întrebare. Prefer să nu 
vorbesc despre acest lucru, deoarece, 
in momentul de față, mai importantă 
decit toate este liniștea. Sper că in 
săptămina premergătoare jocului de 
Ia Tirana să beneficiem de această 
liniște, pentru instaurarea unui cli
mat de sobrietate și calm ia rându
rile «tricolorilor»".

Buna dispoziție a jucătorilor echi
pei naționale se manifestă ți pria 
micile .dueluri* care au loc între 
competitorii ia titlu. Deieaza. mal 
optimist ca oriclad. apreciază joesl

JWy prestat Se mach
ia Brașov. întrebat sesort propria 
iui evoluție, Deieanu vorbește — a. 
puțin. AfLâm, lasă, pe site căL ad 
ir.temațioBalsl eu ttr. 4 a «rzșt*. fă 
joase bine, deși avea o febră Se X 
grade. Rerultatul ? Talenzataf a-nge-nt 
• fost initowu ea =rxare a Abae- 
mei dtoaocvstada.

O bo=l dapresae prodsre s<ț»rx 
mcsutțean Antacnmx X-ani tsă ee 
ta Cratova este eli-îăat S* Mrma $ 
Tarăl-nză.

Spre seară, trio-al Maa — Damă- 
traebe — T rații ia u J face • pătabare 
cn barca, pe apele iimstfce ale Sna- 
gsvulut Dhut sare <nete te* pe nea- 
toc. .Cam te simți. Diaxie f 
aa mai are ia*ertaeță. Mă ma» tri*r 
un pic. dar ea aa mt că ■icini de 
la Tirana e mai greș dnex cei ce 
Spamassrr ți Krrlsfcs *

Astfri. ta nepesd. ta creue 
total s^sțzne as joc i- în
cam-ser ■ a A*at3sareă B 5~c>rr. Me- 
taf—

lama CWMU

Nici cea de a XXlI-a etapă nu a 
. țlc.af lupta pentru zonele fier- 
b: ți ale clasamentului. Ba mai mult, 
am spune, această a Vil-a rundă a 
returului a aprins alte iluzii și a 
agrava: alte stări de spirit, acolo 
--.□e mai nimeni r.u se aștepta. Pen
tru că noul lider. Universitatea Cra- 
. • a, nu a scăpat de obsesia urmă
ririi cum bănuia, și, acum, prin vic
toria de la Brașov, Dinamo are un 
mare _atu“ psihologic, mai ales că 
studenții craioveni, apăsați de noua 
. r condiție, joacă destul de necon- 
• i-.gâ-.or acasă și ciștigâ greu (de 
două ori I—0). Să ne mai gîndim câ 
In zena retrogradării Sportul stu- 
der.țeec Iși continuă marșul său de 
primăvară, r.ecuzioscind încă infrin- 
gerea in retur, iar C.S.M. Reșița a 
a; uns incredibil de repede la mijlo- 
rul clasamentului. Cele două „con
damnate* au vrut să dovedească (și 
au reușit pinâ acum) că nu s-au re- 
•emnal cu soarta prezisă de foarte 
=- .u așa cum se intîmpla — In po- 
■Aa spectaculozității campionatului — 
u-_- anii trecuți. Această etapă, a

- ' ■ .-.âtă sîmbătă, etapă de
. c dta an3 putea spune, nu 

« . in schimb, căderea tîrg-
■Mzcțeador, a U.T.A.-ei, a Rapidu
lui si a studenților clujeni. Cum nu 
a rrjsi: să nună capăt nici gravei 
ec—u.- de f.rmâ a liderului de 
toamnă. Steaua.

I a avut doua surprize de ră
sunet pentru competiția noastră in- 
toini Pentru câ. orice s-ar spune, 
i. tt-ta iui Sport Club Bacău, Ia 
Bacwnțti, la fața Stelei, după acel 
-s.-j- fu. iu* ;C—5) de la Constanța, 
n . ; :u:e E decit o mare surpriză.

Iar golul lui Băluță nu poate rămîne 
doar în sistemul de referință al ce
lor două puncte. înainte de meci, 
antrenorul băcăuanilor, Constantin 
Rădulescu, amintea cu vădită îngri
jorare ceva despre zona retrogradă
rii, dînd de Înțeles că cele trei mari 
absențe din echipa sa (Dembrovsehi. 
Rugiubei, Margasoiu) vor influența 
fundamental jocul echipei. Constan
tin Rădulescu nu avea de unde să 
știe, atunci, că Steaua va juca atîl 
de slab, chiar dacă reintraseră trei 
dintre cei accidentați în retur, câ 
Steaua nu va forța, în sfîrșit, pri
ma sa victorie, acasă, în retur. Ca o 
surpriză a apărut și victoria dina- 
moviștilor, la Brașov. Pentru că, In 
etapa precedentă, stegarii remizaseră 
la București, în fața Rapidului (care 
chiar dacă e In formă slabă, a jucat 
acasă), iar Dinamo se complăcuse 
trei sferturi din meci într-o medio
critate de neînțeles In jocul cu Jiul. 
La Brașov, insă, s-a produs, proba
bil, criza de orgoliu a internaționali
lor dinamoviști ; echipa din șos. Ște
fan cel Mare s-a speriat puțin de 
„înscăunarea" craiovenilor ș! de per
spectivele unei evadări decisive și, de 
aici, un joc bun, matur, cu contra
atacuri eficiente și foarte periculoase, 
în fond, Dinamo a luptat, la Brașov, 
dincolo de interesul său, și pentru 
interesul acestui campionat. O dis
tanțare a craiovenilor ar fi aruncat 
practic zarurile în acest campionat...

Această etapă de 16 goluri înscrise, 
pe o vreme frumoasă, această sîm- 
bâtâ disciplinată (o singură eliminare 
și numai cinci avertismente) și cu 
arbitraje bune (toți cei opt cavaleri 
ai fluierului au primit calificativul

maxim de cinci stele), această manșă 
ar putea fi numită și „etapa mijloca
șilor*. E vorba, mai ales, de jocul 
la mijlocul terenului, de marele rol 
pe care îl pot juca și îl joacă în 
fotbalul modern strategii fiecărei e- 
chipe. La Pitești, F. C. Argeș a ciști- 
gat detașat, continuîndu-și frumoasa 
primăvară, mai ales datorită lucidi
tății cu care Marian Popescu și Mus- 
tățea au tranșat din start disputa cu 
mijlocașii adverși, dintre care doar 
Varodi a contat; la Brașov, dinamo- 
viștii au cunoscut izbînda grație tra
valiului lui Radu Nunweiller, cel mal 
bun jucător din teren, și al lui 
Sătmăreanu II, surprinzător de bun 
și de constructiv pe postul de mij
locaș ; la Craiova, constănțenii au 
reușit un joc bun, care putea foarte: 
bine să le aducă un punct, datorită 
mai ales liniei de mijloc, care in 
formula Oprea — Mihu (și mai ales 
Constantinescu) a fost superioară pe
rechii Strîmbeanu — Ivan ; la Reșița, 
în caruselul Beldeanu — Pușcaș — 
Ncstorovici s-au născut fazele deci
sive care au învins o echipă resem
nată (U.T.A.) departe de acea ambi
ție pe care o presupunea căderea sa 
de primăvară ; la Ploiești, Petrolul 
a reușit, în sfîrșit, victoria, grație 
activității laborioase a celor de la 
mijlocul terenului, Cozarcc — Crîn- 
gașu — Dincuță. Iar acolo unde mij
locul terenului a fost dominat de 
mediocritate și anemie (partidele 
Steaua — S. ■ C. Bacău și Sportul 
studențesc — „U" Cluj), jocurile au 
fost slabe, cu mult sub pretențiile e- 
chipelor respective și ale primei di
vizii.

Mircea M. (ONESCU

divizia b LIDERII AU ACELAȘI AVANTAJ (3 paiele)

Seria /.• POLITEHNICA IAȘI—ÎNVINSA LA BLCLREȘTI
C. S. TÎRGOVIȘTE — ȘTOSTA 

BACAU 2—0 (1—0). Joc dinamic, 
dar pe alocuri presărat cu cj:.:ă*z 
Din această cauză, mulți jucători 
(Codreanu. Pruteanu, Săvulea. Con
stantin — Știința, Grancea — C5. 
Tirgoviște), au văzut cartonașul 
galben. în min. 80, Ciocoiu (Știin
ța) s-a ciocnit cu Sa va și s-a ac
cidentat. Cele două goluri au fort 
realizate de C. Ionescu, in min. 4 
și 61. cînd a transformat dnuă pe- 
naltyuri. A condus foarte bine C. 
Dragotescu — București. (M. A- 
VANU, coresp.k

DUNĂREA GIURGIU — META
LUL BUCUREȘTI 0—1 (0—1). Pri
ma înfrîngere pe teren propriu a 
giurgiuvenilor din acest sezon. Li
nia de înaintare a Dunării a acțio
nat haotic, fără orizont Bucurește- 
nii s-au apărat bine și au contra
atacat foarte periculos. în min. 12, 
la o greșeală a apărării locale, ju
cătorii de la Metalul au înscris u- 
nicul goi. Autor : Trandafiton. In 
continuare, gazdele au dominat mai 
mult, dar n-au reușit să înscrie. A 
condus excelent M. Moraru — Plo
iești. (Tr. BARBALATA, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — GLORIA 
BUZĂU 1—0 (0—0). Feroviarii au 
avut din nou o comportare frumoa
să ți au cîștigat la limită în fața 
unui adversar bun. Unicul gol a 
fost realizat de Mincii (min. 78). A 
arbitrat foarte bine M. Citn — 
București. <C. ENF.A, coresp.).

Ș. N. OLTENIȚA — METALUL 
PLOPENI 0—0. Localnicii au do
minat, fapt reflectat și în raportul 
de cornere : 16—0. Bun arbitrajul 
lui Gh. Retezan — București. (Gh. 
EMIL, coresp.).

C.S.U. GALAȚI — PROGRESUL 
BRĂILA 1—0 (0—0), Victorie obți
nută cu mare greutate, cu trei mi
nute înainte de fluierul final, prin 
Tănăsescu. La acordarea golului, 
oaspeții au protestat pentru comi
terea unui fault (noi am văzut mai 
eurînd ofsaid, nesemnalizat de tu- 
șierul Pilosian). Brăilenii au con
traatacat periculos și au ratat cî
teva ocazii A arbitrat slab Gh. 
Manofe — Constapța. (T. SIRIO- 
POL. coresp. județean).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - DEL
TA TULCEA 0—0. în prima parte, 
jucătorii de la Ceahlăul au avut 
posibilitatea să înscrie, însă înain
tașii au ratat din poziții favora

bile. Dupâ pauză, riiiipeț-: avut
inițiativa. Artxtrui C. Prusac — 
Bctoșah. a eood=s foarte bene tC- 
.NEMTKANU. corepj.

CHIMIA RM. TÎLUL4 _ fjt 
GALAȚI 2—4 (1—•_ Joc foarze
frumos. Gazdele aa eoedus ortih- 
tățile, obțmind o victorie meritată 
Au marcat: Ctâciaocsc* .—.in. 2; 
și Șuțu (min. 59). A arbitrat foarte 
bine Em. Vlaiculesca — Plcieșu. 
(D. ROȘIANU, coresp)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POLIIEHNICA LAȘI 2—0 U—•)- Și 

rîn acest joc, liderul seriei a avut 
o comportare oscilantă. In prima 
parte, studenții au combinat fru
mos, și-au creat multe situații de 
a înscrie, însă au ratat de fiecare 
dată. Replica bucureștenilor s-a si
tuat la același nivel, cei doi mij
locași ai Progresului, Pislaru și 
Drăgan, au acționat bine, alimen- 
țind în permanență linia de înain
tare cu mingi utile. Scorul a fost 
deschis cu un minut înainte 
de pauza, cînd Iordache, atent, 
în mijlocul unei duzini de jucători, 
a reluat în plasă balonul centrat 
de Ad. Constantinescu. în repriza 
a doua, jocul a fost echilibrat, mai 
dîrz, iar cei care au marcat au 
fost tot jucătorii de la Progresul, 
și tot cu un minut înainte de flu
ierul final : extrema dreaptă I. San
du a făcut o cursă, a intrat în ca
reu și a șutat, înscriind. Bun ar
bitrajul Iui C. Ghiță — Brașov.

1. Politehnica Ia$l 21 13 3 5 42—17 29
2. Metalul Buc. 21 11 4 6 26—14 26
3. Progresul Buc. 21 8 7 6 15—16 23
4. Gloria Buzău 21 8 6 7 20—22 22
5. C.F.R. Pașcani 21 8 5 8 23—21 21
6. Știința Bacău 21 8 3 8 24-23 21
7. F. C. Galați 21 9 3 9 28—28 21
8. Ș. N. Oltenița 21 8 5 8 21—23 21
9. Metalul Plopeni 21 7 6 8 26—20 20

10. Chimia Rm. V. 21 8 4 9 26—29 20
11. C. S. Tîrgoviște 21 7 6 8 16—19 20
12. C.S.U. Galați 21 8 4 9 18—28 20
13. Dunărea Giurgiu 21 7 5 9 19—22 19
14. Delta Tulcea 21 1 9 7 17—24 19
15. Ceahlăul P. Neamț 21 5 7 9 14—21 17
16. Progresul Brăila 21 6 5 10 17—27 17

ETAPA VIITOARE (6 mai) : Po
litehnica Iași — Metalul Plopeni 
(2—1). Metalul București — Pro
gresul Brăila (2—0), Chimia Rm. 
Vîlcea — C.F.R. Pașcani (0—8), Ști
ința Bacău — C.S.U Galați (0—1), 
F. C. Galați — Progresul București 
(0—1), C. S. Tîrgoviște — Ceahlăul 
P. Neamț (1—1), Delta Tulcea — 
S. N. Oltenița (1—1), Gloria Bu
zău — Dunărea Giurgiu (1—1).

o suită de mari surprize. Spadasini 
celebri ca Kriss (U.R.S.S.) campion 
al lumii, Fenyvesi (Ungaria), campion 
olimpic, vicecampionul mondial Gra- 
nieri (Italia) ș.a. nu au reușit să a- 
jungă în 8-imile de finală. La rlndul 
ei, finala (într-o formulă insolită de 
numai patru trăgători) a fost domi
nată de doi tineri trăgători suedezi. 
Iată clasamentul final ; 1. J. Waenes 
(Suedia) 2 v d.b., 2. G. FlodstrBm
(Suedia) 2 v d.b., 3. L Ostrics (Ung.) 
1 v, 4. G. Kulcsar (Ung.) 1 v.

în turneul de la Pescara

POLOIȘTII ROMÂNI 
Al PIERDUT 

LA MARE LEPTA 
MECIURILE CE ECHIPELE 

UNGARIEI (5Î) 
ȘI ITALIEI (5 6)

PEȘCARA, 30 (prin telefon). în 
continuarea turneului internațional 
de polo dotat cu „Trofeul Hunga
rian echipa României a susținut par
tide dificile împotriva selecționatelor 
Ungariei și Italiei. Românii au con
dus de fiecare dată la început, dar 
au pierdut, la mare luptă, în final.

UNGARIA — ROMANIA 7—5 (1+-2,
3— 1, 2—J, 1—I). Arbitru i Asenjio
(Spania). Au înscris pe rînd : C. 
Rusu (s.n.), Bodnar (doi oameni în 
pluș 1), RăducanU, Gorgeny (s.n.), 
Bodnar (s.n.). B. Lazăr (s.n.) Szivos. 
A. Schervan, Szivos (la scorul de
4— 5, Naștașiu și Schervan au ratat 
la om în plus), Konrad III (de două 
ori) si C. Kusu.

ITALIA — ROMANIA 6—5 (1—2, 
3—1, , 1—1, 1—1), Arbitru î Tsandas 
(Grecia). Au marcat, pe rînd : Kădu- 
canu (de. două ori), Marsili II, Mar
sili I, Baracchini (Huber era elimi
nat), Nastasiu (4 m), Baracchini (4 
m), Marsili I (greșeală gravă a lut 
Lazăr), F'rincu, C. Rusu (s.n.) și 
Marsili II (4 m).

Alte rezultate ; Olanda — R. F. 
Germania 3—3 (0—0, 0—1, 2—1, l—1) ; 
Ungaria — Iugoslavia 6—3 (3—1, 1—1, 
1—0, 1—1) ; Iugoslavia — Olanda
7—2 (1-1, 3—o, 2—1, 1—0); Italia - 
R. F. Germania 3—1 (2—1, 0—0, 1—0, 
0—0). în următorul meci, formația 
României va înțîlni pe cea a R. F. 
Germania.

FiC-X inscriitd al dot- 
l^a pai i» «Mciuâ tu

iași
FOCO: S. BAKCSY

Seria a ll-a:
POLITEHNICA TLMIȘOARA — 

NITRAMONLA FĂGĂRAȘ 2—1 
(1—•>. Timișorenii au inițiat a- 
tacuri, din primele minute, la poar
ta adversă, insă Purcaru a rezol
vat cu succes situațiile critice. Dar, 
in min. 20. studenții au beneficiat 
de o lovitură de la 11 m. pe care 
a transformat-o Maier. în partea 
a doua, timișorenii au slăbit rit
mul iar oaspeții au forțat egalarea, 
pe care au obținut-o în min. 80, 
prin Drăgoi. După numai un minut, 
Bojîn, bine servit de Bungău, a 
adus din nou echipa sa în avan
taj. Excelent arbitrajul lui Gh. 
Micu — Tg. Jiu. (I. STAN, coresp).

GLORIA BISTRIȚA - C.F.R. TI
MIȘOARA 0—0. Joc de slabă fac
tură tehnică. Gazdele au excelat 
în_ ratări ! Feroviarii au luptat 
mult pentru a realiza un scor e- 
gal. pe care l-au și obținut de alt
fel, în urma unui joc de apărare, 
cu puține contraatacuri. Arbitrul 
Gh. Vereș — Cluj a condus bine. 
(I. TOMA, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.S.M. SIBIU 1—0 (0—0). Meciul a 
plăcut, datorită faptului că sibie- 
nii au luptat mult pentru a ter
mina învingători. Dar și craiovenii 
aveau nevoie de ambele puncte 
pentru a urca in clasament Pînă 
la sfîrșit, victoria a revenit, pe me
rit. localnicilor Unicul gol a fost 
realizat de Bichea, în min. 70 
Foarte bun arbitrajul Iui G. Dra- 
gomir — București (M. VLADOIA- 
NU. coresp.)

OLIMPIA ORADEA — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 3—0 (2—0). O- 
rădenii au jucat bine, au acționat 
cu multă precizie în# atac. în pri

SCORUL ETAPEI LA BRAȘOV
ma repriză, ei au marcat de două 
ori, prin Steiner (min. 21) și Hă- 
darean (min. 26). în repriza se
cundă, jocul s-a mai echilibrat dar 
tot orădenii au fost cei care au 
înscris. în min. 60, cînd Steiner a 
transformat un penalty. A condus 
foarte bine A, Miinich — Bucu
rești. (I. GHIȘA, coresp. județean).

METALURGISTUL CUGIR — 
F. C. BIHOR 0—0. Joc viu disputat, 
în prima repriză gazdele au do
minat, însă au ratat multe ocazii. 
După pauză, inițiativa a trecut de 
partea oaspeților, care au trimis o 
dată balonul în bară (Colnic, min. 

• 53). A arbitrat foarte bine Gh. 
Vasilesen I — București. (M, VtL- 
CEANU, coresp.).

C.F.R. ARAD — OLIMPIA SATU 
MARE 2—0 (1—0). Joc de factură 
tehnică modestă. în unele perioa
de gazdele au dominat, dar, în ge
neral, jocul a fost echilibrat. Go
lurile au fost realizate de Damian 
(min. 25 din 11 m) și Ghiță (min. 
76). A. Ene — Craiova a condus 
bine. (Gh. NICOLĂIȚĂ, coresp.).

METRO51 BRAȘOV — MINERUL 
ANINA 6—2 (3—1). S-au creat
multe faze spectaculoase și s-au fi
nalizat opt dintre ele. înaintarea 
brașoveană a fost în vervă, corn- 
binind spectaculos și eficace. Ju
cătorii de la Anina au practicat un 
joc deschis, sportiv. Au marcat 
Furnică (min. 11 și 48), Ferenc? 
(min. 13 și 79), Gane (min. 9), Flo- 
rescu (min. 85), respectiv Mathe 
(min. 21) și Sturza I (min 84). A 
arbitrat foarte bine I. Puia — 
București. (C. GRUIA, coresp. ju
dețean).

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — MINERUL BAIA MARE 
2—1 (0—1). Aspectul jocului s-a 
menținut același aproape pe toată 
durata partidei : un duel între 
înaintarea locală și apărarea ad
versă. Minerii au început „tare" 
meciul: în min. 3 au deschis sco
rul prin Radu. în continuare, oas
peții au dorit să mențină acest rții- 
nim avantaj și au pus accentul pe 
apărare. Golurile Metalului au fost 
marcate de Tîră (min. 54) și Bota 
(min. 82 din 11 m). Excelent arbi
trajul lui V. Neacșu — Ploiești. 
(Gh. MANAFU, coresp.).
1. Politehnica Tin), 21 12 5 4 31—17 29
2. F. C. Bihor 21 10 6 5 37—21 26
3. C.S.M. Sibiu 21 10 3 8 24—20 23
4. Olimpia S. M. 2Î 10 6 5 26—15 22
5. Metrorn Brașov 21 10 2 9 32—22 22
6. Minerul B. M. 21 8 6 7 27—17 22
7. Gloria Bistrița 21 8 4 9 19—19 aâ
8. Minerul Anina 21 9 2 10 20—31 20
9. Nitramonia Făgăraș 21 9 1 11 29-33 19

10. Metalul Drobeta 21 9 1 11 25—29 19
11. C.F.R. Timișoara 21 8 3 10 17—26 19
12. Corvinul Huned. 21 9 4 8 22—24 18
13. C.F.R, Arad 21 7 4 10 23—27 18
14. Metalurg. cugir 21 7 4 10 11—21 18
15. Olimpia Oradea 21 6 5 10 20—29 17
16. Electroputere Cv. 21 7 2 12 18—30 16

(N.R. Olimpia Satu Mare și Corvinul
Hunedoara sînt penalizate CU cîte patru
puncte).

ETAPA VIITOARE (6 mai) : Me
talurgistul Cugir — Electroputere 
.Craiova (0—1), Nitramonia Făgă- 
’raș — Corvinul Hunedoara (0—4), 
Minerul Baia Mare — C.F.R. Arad 
(1—1), F. C. Bihor — Gloria Bis
trița (0—0), C.F.R. Timișoara — 
C.S.M. Sibiu (0—1), Minerul Ani
na — Olimpia Oradea (1—1). Me
troul Brașov — Metalul Drobeta 
Tr. Severin (0—1), Olimpia Satu 
Mare — Politehnica Timișoara 
(0—2).

S-A REUNIT 
Șl LOTUL 

DE TINERET
Duminica seara s-a reunit în Ca

pitală șl lotul de tineret pînă în 23 
de ani. în vederea partidei de du
minică cu reprezentativa similară a 
Albaniei din cadrul campionatului 
european rezervat echipelor de tine
ret, antrenorul Cornel Drăgușin a 
convocat următorii jucători î Cavai 
(Dinamo) și Ștefan („U“ Cluj) — por
tari; Anghelini (Steagul r°șu), Ciu- 
ggrin (Steaua), G. Sandu, Sătmăreanu 
II (Dinamo), Mateescu (Steagul roșu) 
și Purima (U.T.A.) — fundași : Du- 
mitriu IV (Steaua), Moldovan (Dina
mo) șl Vișan (C.F.R. Cluj) — mijlo
cași ; Anghcl (Steagul roșu), Mul- 
(escu. Roznai (Jiul), Dudu Georgescu 
(C.S.M. Reșița), Lucaci (Sportul stu
dențesc) și Petrescu (C.F.R. Cluj). Din 
păcate, la convocarea de duminică 
seara a lipsit nemotivat portarul 
Ștefan.

Ieri dimineață, lotul a fost supus 
unui control medical. Petrescu si Vi
șan au_ ușoare contuzii după etapa de 
sîmbătă, dar doctorul N. Stănescu 
speră să-i refacă rapid pe cei doi 
jucători clujeni. Apoi s-a făcut 3- 
naliza meciului amical disputat la 18 
aprilie la Odesa și pierdut cu 2—0.

Tot ieri, lotul a efectuat un 
prim antrenament, urmlnd ca astăzi 
să susțină un joc de verificare cu 
Metalul Buc).

10T0 - PRONOSPORT

FOND DE PREMII PROVIZORIU: 
1.800.099 lei

TRAGEREA SPECIALA PBONOEXPRES 
DIN M Aprilie 1973

EXTRAGEREA I: 32 42 14i 23! 45 2:9
EXTRAGEREA a Ii-a: 35 24 32 2 31
EXTRAGEREA a III-»: 22 26 21 20 12 24
EXTRAGEREA a iv-a 1 17 38 n 2 20
EXTRAGEREA

5 17
& V-a: 11 31 85 18 25 10

CONCURSUL PRONOSlpo:RT N R. 17
ETAPA DIN 29 APRILIE 1973

I. Chimia Hm. V. — F.C. Galați l
II. Dunărea — Metalul București 2

III. Metalurgistul Cugir — F.C. Bihor x
IV. C.F.R. Arad — Olimpia S.M. 1
V. Metalul Drobeta — Minerul B.M. 1 

VI. Cagliari — Verona x
vii. Milan — Napoli i

VIII. Bologna — Sampdoria x
IX. Palermo — Atalanta 2
X, Lanerossi — lnternazionale 2

XI. Roma — Fiorentina x
Xn. Ternana — Juventus 2

XIII. Torino — Lazio x
Fond de premii: 355.284 lei

C1ȘTIGURILE 
CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. D 

DLN 35 APRILIE 1973
EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 1 va

riantă 50% a 43.473 lei, I variantă 25% 
a 23.236 lei șl 1 variantă 10% a 9.295 lei ; 
a 3-a : 5.45 a 14.496 lei ; a 4-a : 31,65 a 
2.496 lei ; a 5-a : 97,55 a 816 lei : a 6-a : 
3.528,35 a 40 lei.

Report categoria I : 927.111 lei.
EXTRAGEREA a U-a : Categoria A : 

1 variantă 18% a 80 730 lei '; B : 8.20 a 
9.848 lei ; C : 44 a 1.835 lei : D : 2.265.15 
a 60 lei : E : 109,40 a 200 Iei ; F : 2.787 
a 40 lei.

Ciștigul de categoria A a revenit lui 
ANGHEL DIîAGHICI din Brazi, jude
țul Prahova.

BASCHETBALIȘTII 
BUCUREȘTENI — 

LOCUL 5 LA SOFIA
SOFIA, 30 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru). Turneul 
internațional de baschet mascu
lin dotat cu «Premiul orașului So
fia" s-a încheiat cu victoria echi
pei Sofia A care, în partida finală, 
a învins Sofia B cu 85—83 (40—37). 
Alte rezultate: Sofia A — Sofia C 
78—65 (36—31), Havana — Sofia B 
85—59 (39—33), Praga — Berlin
93—52 (44—20), Havana — Sofia C 
81—66 (39—28), București — Var
șovia 85—76 (42—37).

Clasament final: 1. Sofia A, 2. 
Havana. 3. Sofia B, 4. Sofia C, 
5. BUCUREȘTI, 6. Varșovia. 7. 
Praga, 8. Berlin.

în întîlnirea cu formația Varșo
viei. baschetbaliștii bucureșteni au 
fost conduși pînă în min. 18, după 
care au luat inițiativa și, datorită 
unor acțiuni eficiente, au cîștigat 
fără emoții. Au înscris Tarău 27, 
Oczeiak 10, Dumitru 6, Georgescu 
7, Chivulescu 9, Cernat 12, Zdren- 
ghea 12, Mănăilă 2 pentru Bucu
rești, respectiv Gula 27, Jedrze- 
jenski 10, Jaszinski 10, Prokop 10, 
Zmuda 4, Sobozak 12, Kalinowski 
2, Wypych 1.

TOMA HRISTOV

FOTBAL MERIDIANE
în preliminariile C. M.

UNGARIA - AUSTRIA 2-2
BUDAPESTA, 30 (prin telex). — întîl

nirea din grupa I a preliminariilor C.M., 
dintre reprezentativele Ungariei și Aus
triei, urmărită de aproape 90 ooo de 
spectatori (dintre care peste 30 000 de 
turiști austrieci), s-a încheiat la egali
tate : 2—2 (1—2). Primele 15 minute s-au 
desfășurat în nota de dominare a gaz
delor, apoi Jocul s-a echilibrat, austrie
cii avind chiar momente de superiori
tate. Golurile au fost marcate de Zamb« 
(min. H). Starck (min. 16), Jara (min. 
28) șl Balint (min. 69).

Arbitrul Kitabdijan (Franța) a condus 
echipele :

UNGARIA : Geczi — Pancslcs (Fabian), 
Kovacs. Balint, P. Jubasz, Koksis, Sziles, 
Fazekas, Bene, Dunaj II, Zambo (Ve- 
rudi).

AUSTRIA : Koncilla — Sara, Krieger, 
Sturmberger, Schmidraduer. Eigenstil- 
ler. Parlts (Hattenberger). Starck, Basil, 
Kreuz, Jara.

Trei echipe candidează la primul loc : 
Austria, Ungaria și Suedia iată clasa
mentul :

1. Austria 5 3 2 0 12— 4 8
2. Ungaria 5 2 3 0 9— 4 7
3. Suedia 3 111 7—2 3
4. Malta 5 0 0 3 0-18 0
Mai sînt de jucat: 24 mai, Sue

dia — Austria ; 13 iunie, Ungaria
— Suedia ; 11 noiembrie, Malta — 
Suedia.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
italia, (etapa a 27-a): Bologna — 

Sampdoria 1-1; Cagliari - Verona 1-1; 
Lanerossi — lnternazionale o—1; Milan
— Napoli 1—0; Palermo — Atalanta 1—2; 
Roma — Florentina 1—1; Ternana — Ju
ventus 2—3; Torino — Lazio 0—0 în cla
sament: 1. Milan — 41 p; 2. Lazto — 
40 p; 3. Juventus — 30 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 29-a): Han
nover 96 — Bayern Munchen 1—3; For
tuna DUsseidorf — vfl Bochum 1—1; 
Eintracht Frankfurt — Wuppertaler Sv
2— 1; Borussia Monchengiadbach — Her
tha 2—2; Hamburger SV-Rot Weiss Ober
hausen 6—0 ; VfB Stuttgart — Eintracht 
Braurisehwelg 4—0; FC Kaiserslautern - 
Kickers Offenbach 3—1; MSV Duisburg
— Werder Bremen 1—2. Meciul Schalke 
04—F.C. Kdln a fost amînat. Primele cla
sate: Bayern Milnchen 46 p Wupperta
ler S.V. ■37 p. etc.

anglia. — Deși au mai rămas cîteva 
meciuri restanța, campionatul a fost cis- 
tigat de F.C. Liverpool, care a totalizat, 
in cele 42 de meciuri susținute, 60 de 
puncte Rezultatele din etapa de sim- 
bătă: Birmingham — West Bromwich
3— 2; Chelsea — Manchester United 1—0: 
Derby — Everton 3—1: Ispwich — Shef
field Utsited 1—1; Liverpool — Leicester 
0—0; Manchester City - Crystal Palace 
2—3; Southampton — Leeds 3—1; stoke 
City — Norwich 2—0: Tottenham — New
castle 3—2; West Ham —Arsenal 1—2: 
Wolverhampton — Coventry 3—0. Clasa
ment: 1. Liverpool — 60 p. 2. Arsenal
— 57 (un joe mai puțin); 3. Leeds Uni
ted — 51 (două jocuri mai puțin).

SPANIA (etapa a 31-a). Btirgos — Es- 
panol 1—1; Belis — Real Sociedad 1—1: 
Oviedo — Malaga 0—0; Deportivo — Cas
tellon 1—1; Valencia — Celta 1—0; Sara
gossa — Gijon 3—1; Granada — Las Pal
mas t—o : C. F. Barcelona — Atletico Ma
drid 0—0 Conduce Atletico Madrid — 
43 p.. urmată de Espanol - 12 p și c.F. 
Barcelona — 4t p.. Real Madrid se află 
pe locul 4 cu 39 p. (un joc mai puțin).



TINERETUL PATRIEI-PE STADIOANE!
Sînt transpuse cu consecvență în viață sarcinile

trasate de partid mișcării noastre sportive
„In ansamblul mișcării sportive, cea mai largă formă de participare a întregului tineret, a populate '□ proct ca rea sis

tematică a exercițiilor fizice și sportului trebuie să o reprezinte sportul de masă, mijloc de bază pentru fortificorea organis
mului și dezvoltarea capacității fizice a tuturor cetățenilor patriei."

(din Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire a dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului)

de excepțională in
și practică pentru 
al întregii mișcări

ocument de partid 
semnalate teoretică 
progresul necontenit 
sportive din țara noastră, Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie acordă, întru totul firesc, o 

atenție deosebită îmbunătățirii muncii in do
meniul educației fizice și sportului de masă, 
activități importante, de interes național.

Au trecut două luni de la apariția Hotări- 
riî, amplu program de orientare și acțiune 
practică, primit pretutindeni cu profund inte
res și, totodată, cu angajamentul ferm al ac
tivului mișcării sportive, al tuturor factorilor 
cu atribuții în acest domeniu, de c-și spori 
eforturile, de o traduce în viață prețiooseie 
indicații de partid, in acest răstimp, a avut 
loc Plenara C.N.E.F.S., care a addptat o se
rie de importante măsuri organizatorice si □ 
dezbătut planul de măsuri pentru aplicarea 
Hotărîrii cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului. Cu acest prilej, 
ca și cu ocazia plenarelor CJ.E.F.S. — afla
te în curs de desfășurare — principalele pro- 

^^^blemeșLfirește^rrăsurileconc^teai^ovut

în vedere, in 
rîrii 
populației, 
cițiilor fizice, sportului si tuns-uiui. La 
lor, factorii cu atribuții in acest domenii 
stabilit obiective concrete pentru risei 
sarcinilor și răspunderilor ce le-ou f< 
credințate. Ca urmare, in această p< 
cu fost obținute uneie succese rema

Este, desigur, imbucurotcr faptul că 
tima vreme au fost mult moi bine org 
— cuprin2ind un număr mai mare ce ti 
competițiile din calendarul centra! (prin 
teie, o frumoasă reușită a constituit-o 
ansamblurilor școlare de gimnastică, 
surată la Constanța)

De o largă cuoentă s-au bucurat, 
sebi. acțiunile wliâatg. de organele locale Șut 
îndrumarea com.teîeio- 
pale de partid 
preunâ 
meniul 
suri — 
Galați. 
Constanța, dar și in multe alte 
nicipii. du mii de participanți —

primul rind,
privind cuprinderea i 

in practicarea

aeo-

udetene si mumei- 
consiliile sportive locale, im- 

cu ceilalți factori cu atribuții în do- 
spcrtului, cu organizat numeroase cro- 
in București, la Timișoara. Satu Mare. 
Ploiești. Hunedoara. Abc luiio. Bacău, 

județe și mu- 
excursii, com-

piese orogrcTe de criivTtdtiae-csdsne^^^^ 

,ute ce inaugurarea sezonului in ae- liber 
etc. Au fost, de asemenea. înregistrate și u- 
neie ir-tretrve core și-ou dovecit rapid eficien
ta in dezvoltarea educației fizice și sportu
lui de masă din scoli. întreprinderi, -.striate 
ae invăȘămint superior, de la sete.

Sînt începuturi core arată conri-gcto-, după 
op--ic noastră, o schimocre de me-to-itete. 
o -ăspundere sporită, o nai mere posiu-e in 
ocuvitatec ce urmărește împrietenirea stator
nică a tineretuiui. a cetcleri-or. cu exerci
țiul fizic, cu practicarea sportu-u, in cer liber, 
in mijlocul naturii.

Ponderea contribuției la ircep- - ea sar
cinilor si măsurilor privind dezvcttcrec con
tinuo a ecuccbe. t-zice si sportului de maso 
-evine. insă, csocotii'or sportfie. Aici se poate 
reaiizo cu odevărat o activitate sportiva de 
maso, desiăsurbtă sistematic, av-nd asigurată 
continuitatea si — prin ocecsta — eficiența 
dorită. Prevecer. e Hotorlrii P-er-a-e- C C cl 
P.C-R- sînt extrem de dare și o-ec se inde- 
piinirec lor constituind, fără mdoîcă princi
pala îndatorire o celor oproepe 10000 de 
asociații sportive organizate in inrecgc țarc

Intensă activitate sportivă de masă la Facultatea de educație fizică din Galați. După cum se vede, gimnastica 
este unul din sporturile preferate ale studenților. Foto : G. BERCOV J

CROSURI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 
PROGRAMATE ÎN AER LIBER

s-a

chiar zilele

în fața unității noastre econo
mice — ca de altfel in fața întreg, 
țări — stau sarcini de producție 
mari și importante, pentru fi 
plinirea cărora întregul colectiv 
mobilizat er.t.izlas:. tradurind
fapte angajamentele asumate. La 
această oră. putem raporta eu xsen- 
drie sucesele obținute în dacnemul 
producției materiale. De altfel m 

premergătoare maru
sărbători a muncii, colectivul de sa
lariați, tehnicieni și ingineri ai fa
bricii a primit cu deosebită satis
facție vestea ocupării locului inrii 
pe țară in întrecerea cin cadrul 
grupei B, rezervată întreprinderilor 
din industria bunurilor de consum.

Paralel cu eforturile depuse de 
întreaga fabrică in direcția îndepli
nirii integrale a sarcinilor de pro
ducție. conducerea unității, eoem- 
tetui de părui exmtetui svxtra- 
tnlui. eoosuzul asocației sporire 
șt organizata VTjG au acordai o 
deosebită atenție angrenări: mui 
număr cit ma; mare de salariate 1> 
practicarea exe retailor fizice s 
sportului. Conform inc:cațirioe deo
sebit de importante și precise co- 
prinse în Hotărirea Plenarei CC. al

Tata 
sporitv* care ar

fizice

LA SFIRȘIT DE SAPTĂMINA - 
EXCURSII, DRUMEȚII, CONCURSURI DE ORIENTARE

Colectivul de conducere al Uzinei 
de utilaj petrolier, comitetul de par
tid, comitetul sindicatului și comi
tetul U.T.C. ale Uzinei au fost și 
sînt conștiente de marea importanță 
pe care o au formele simple de prac
ticare ale turismului în privința să
nătății salariaților de aici, pentru re
facerea forței lor de muncă, pentru 
însăși rezolvarea mai eficientă a com
plexelor probleme de producție. Așa
dar, prin asociația sportivă Metalul, 
mai ales în această primăvară, s-au 
organizat numeroase excursii cu iti- 
nerarii și scopuri diferite, drumeții, 
concursuri de orientare turistică cu 
caracter de inițiere. Putem afirma că, 
în acest moment, mai mult de ju
mătate dintre oamenii care lucrează 
în Uzina noastră au participat Ia cel 
puțin o acțiune turistică.

Iată, de pildă, aș dori să prezint

ÎNTREGUL tineret 
DIN COMUNĂ

Șl CIT MAI MULȚI OASPEȚI...
Imediat după apariția Hotărîrii 

Plenarei C.C. al P.C.R., consiliul 
asociației Recolta Brezoaiele a 
întocmit un calendar al compe
tițiilor de masă mult mal bogat 
decît cel de anul trecut, un- ca
pitol important constituindu-1 or
ganizarea In cit mai bune con
diții a duminicilor cultural-spor
tive. . .

Ne-am propus, în primul rind, 
s& asigurăm acestor întreceri po
lisportive de masă un mal larg 
cadru de desfășurare și o per
manentă continuitate, pentru a- 
ceasta am și trecut la îmbogăți
rea conținutului duminicilor cul
tural-sportive, alcătuind progra
me cit mai diverse și atractive, 
cuprinzînd întreceri de fotbal, 
volei, oină, tir, handbal, atletism, 
gimnastică etc.

Dorim ca, de flecare dată, Ia 
duminicile cultural-sportive să 
participe întregul tineret din co
muna. noastră și cit mai mulți 
oaspeți din «ațele șl comunele în
vecinate. De aceea, pe lingă mul
te acțiuni propagandistice șl or
ganizatorice, ne preocupăm in
tens de Întărirea bazei materiale, 
în prezent, există un teren de fot
bal Șl cite unul de volei șl hand
bal, dar In curtnd — cu spriji
nul Consiliului popular comunal 
șl al conducerii celor două co
operative agricole de producție 
— vom dispune de Încă trei te
renuri. de volei, tenis de cîmp 
și handbal.

Ștefan CIOMÎRTAN
■secretarul asociației sportive 

Recolta Brezoaiele

una dintre cele mal de efect ac
țiuni, organizată în cursul lunii fe
bruarie. Secția a IV-a — piese 
schimb a efectuat o excursie pe tra
seul Tirgovîște — Doftana — Caste
lul Peleș, vizitindu-se cu acest r.-.'.r 
unele obiective de interes istoric, 
legate de trecutul de luptă al clase’ 
muncitoare. Nu a lipsit nici antiteza 
între cele două „moduri de viață" pe 
care le-au reprezentat vestita În
chisoare și Palatul de la Sinaia. S-a 
atins astfel, din plin, și scopul edu
cativ al acțiunii. Excursioniștii na 
s-au oprit însă la drumul... cu auto
carul. După ce au ajuns la Cota 1 400 
și, de aici, mai departe, la VIrful cu 
Dor, ei au asistat și au participat 
la un concurs de orientare turistică.

De un deosebit succes s-a bucurat 
și o altă excursie, care a urmat un 
traseu, de asemenea plăcut, din punct 
de vedere peisagistic și instructiv, 
prin vizitarea unor obiective indus
triale de prim rang. Voi enumera 
dear localitățile vizitate în zilele de 
3 și 4 februarie, de către cele 40 
de persoane, salariați ai secției mon
taj general, pe o distanță de 550 km i 
Tirgovîște — Pitești — Curtea de Ar
geș — Hidrocentrala de pe Argeș — 
Vîmpulung Muscel — Rucăr — Cas
telul Bran — Brașov — Sinaia — 
Cimpina — Tirgovîște.

Apariția Hrtârlrt PâeaereJ C.C. al 
P.CJt ne-a a.-ătat că sictes: pe hr_- 
mul cel t>-—_ leszrsje ta aer riber. 
ca accent mslt emc acar» pas pe 
Bienal pe jos. ae iaeeaat *4 fie «rsa- 
nizate. ia luaile ■arrii « aprifie. la 
fiecare sfirsu ie văactaiai. As efca- 
tat să asig acescce scțfaci » ca
racter eft iu; vana: si pezma eretsta 
’.“-am ooejtreit es ririncjrea > trie
ri:» întreceri apuid* e. partsrșarea la 
’•cetiri c1**^*^*^^*^
tare turistici, de scM ti să-si xțe. 
loacă cu zăpadă. xtnaci -i-d vresn 
a fost propice. Pnxtre secțSe fabrf- 
cii care s-au remarcat rz deoeebcre. 
adt prin inițierea ușor asîde- de ar- 
tivtttți dt si oria nnroărz- de sala
riați participants, sînt terți» nat. 
secția sculări?, secția taraătevie.

In momentul de facă vă 1- atenpa 
tuturor factorilor răscu-zâzid de 
sportul de masă <En Cszsă extinde
rea acțiunilor simple si eS-ace. Se 
studiază posibilitatea ef«-toi-n une* 
rute eicloturîvrice a jxdețuini — eare 
sperăm să aioă loc ta ce ins» dun.'- 
nică după 1 Mai — si oețtnizerea. 
cit mai des posibil, a tn-.-- daaeiri 
cuitural-sDortive ta aer liber.

Constantin TZTTZECLIS
director genera! al t*râset 

de utilaj petrolier Ttrgesisia

erătimțâ pe parcanut primului tri
mestru al anulu„ ac* un. care ne-au 
arătat, pr.n Larța aun ^nță de care 
•-•n banat ia iteM salariatelor, 
c^ sietem pe drumul cel bun. 
Printre ele pot 5 eaumerate com- 
petîtEie oe cros, organizate fie la
- e; -nxt -Lpal Crosul „16 Fe

bruarie”. -a care reprezentantele 
'xnkSLre. Prefira Laan — secția a 
AT-a F EJena Kbai — secția a 
m-a. van <tua£ 5n primele 5 
lacuri, sau Crosul jt Martie"), fie 
<fin îniriariva aaaKră. locală. As a- 
miotL >a acest nl-_m canitoL Cro- 
kE -Cea de-a J5-a aniversare a 
F.C.T.R.". care a eocstituit. în ace
lași timp, tuăaa întrecere atle
tică mter-aectS £a cadrai campio
natului pe fabrică. Prin aceste ac- 
ritml ajerțares a eâoătat noi ad-

— $_ ieri, un număr 
sport de m-a.- tsnte — astfel că 
Zi po-exara cor- » Crosul -Să 
txrimaeaim 1 Mii” fabrica noas
tră s i" apraaoe 150 de repre- 
wrnarte. I*xă $: ctleva dintre sec- 
t Ge nan» «-au remarca- nină acum : 
***** * n-a — rara a doua, secțiile 
* T-a ~ a VT-a. tarele inrii si a 
deaa. Se or-tru eă aen amintit des
pre adMHfBe fu aer liber, trebuie 
să adact < r-mpei.ria de orientare 
rim.r -ă £s hrna aprilie. Ia Pădu
rea S;->sn. riu-.lată. de aseme

r"s de a 25-a aniversare a 
F.C.TA”

Isc >petal luad mai va coincide 
«i <a deeiaasarea eamojonatnlui 
iotom. pe secții si ateliere, li ro
le- «- fiwftll Vor participa, in to- 
®st ® de eeMpe. AdAngind ex- 

’ > drum-- :> ieșirile în
- -xtnrii organizate săptă-
- credem eă am realizat un
tab z-rj - - a’ noilor poziții cîs-

de edfiafia fizică și snor- 
tsd de pmbI In Fabrica de confec
ții s; — r>ta;-e București, un tablou 
t* eare-4 d-rim. Insă, mult mai

« pmtm aceasta, vom căuta 
teristee::» uri forme larg accesi- 
o-_e. rit am: eficiente, de practicare 
a exemr.ilor fizice și sportului

ELEONORA COJOCARU 
secretar al Cumitetalui de partid 

al F.C.T.B.

FIECARE ELEV TREBUIE SĂ DEVINĂ 
UN PRACTICANT AL SPORTULUI!

care ne obligă totodată la o munca 
și mai intensă în viitor. De altfel, * 
vreau să menționez că deși în acti
vitatea sportivă de masă a elevilor 
am obținut unele rezultate, ele sînt 
departe de a ne mulțumi. Vom în
treprinde asemenea măsuri — și 
profesorii de educație fizică de la 
liceul „Ovidius": Eugen Nemțeanu, 
Gigei Patrichi, Mircea Nicolau, Ani
ca Bigan și Aurelia Istudor au și 
făcut propuneri în acest sens — ca 
la sfirșit de săptămînă să avem și 
mai mulți elevi pe terenurile de 
sport; vom extinde turismul și dru
mețiile, atletismul și înotul, activi
tăți cu o largă sferă de cuprindere.

prof. Alexandru BUCIU 
director al liceului „Ovidius" 

din Constanța

In școală, cum bine se știe, se 
pun bazele formării și pregătirii 
unor tineri sănătoși, capabili să-și 
îndeplinească in orice moment obli
gațiile ce le revin ca cetățeni ai Ro
mâniei socialiste. Este și unul din 
motivele pentru care Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie a.c. situează in centrul atenți
ei necesitatea ca școala să-și îndepli
nească in întregime rolul ce-l are in 
sistemul educației fizice și sportului.

In calitatea mea de comunist, de 
director al unui liceu în care sînt 
aprinși elevi începînd din clasa I 

și pină în clasa a XLI-a, imi dau 
seama de marea responsabilitate pe 
care o am in privința educării mul
tilaterale a tineretului. Ce am reali
zat în această direcție? Cu sprijinul 
prețios at organizației de partid, mo- 
bilizind organizațiile V.T.C. și de 
pionieri, avînd ca ghid Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului, s-au întreprins mă
suri pentru ca cele mai multe acti
vități să aibă loc în aer liber și în

afara orelor de învățămînt. Aș men
ționa, în primul rind, în acest sens, 
campionatele și competițiile interne 
pe clase și ani de studii, la fotbal, 
volei, handbal și baschet, această 
ultimă disciplină avînd o bogată tra
diție în liceul „Ovidius". Sînt, apoi, 
întrecerile interșcoli. Pe platforma 
de terenuri de lingă liceu ne intil- 
nim permanent în dispute de baschet 
și handbal cu Școala profesională 
S.N.C., Liceul energetic etc.

Recent, in municipiul nostru s-a 
desfășurat faza pe țară a ,.Festivalu
lui ansamblurilor școlare de gim
nastică modernă", amplă competiție 
de masă adresată fetelor. Nu încape 
mei o îndoială că inițiativa C.C. al 
U.T.C., Ministerului Educației și 
Invățămîntului și C.N.E.F.S. s-a 
bucurat de mare succes, dovadă 
fiind — mă refer la liceul nostru — 
numărul mare de eleve care au 
participat la etapele anterioare. An
samblul nostru, pregătit de profe
soara Anica Bigan, a'cîștigat, după 
cum se știe, locul întîi pe țară. Este 
o distincție care ne onorează, dar

ÎNTRECERI ENTUZIASTE
ALE „CRAVATELOR ROȘII"

Pionierii — generația speranțelor 
noastre, ale tuturora — profită din 
plin, în aceste zile de primăvară, 
de binefacerile sportului, ale miș
cării în aer liber. Complexele spor
tive ale caselor pionierilor, tere
nurile școlilor, Palatul pionierilor 
din București constituie adevărate 
centre de atracție, ele găzduind di
ferite întreceri de cros, volei, bas
chet, handbal/ 'fptbal, gimnastică 
modernă și artistică, carturi, navo, 
aero și rachetomodelism, în cadrul 
unor lăudabile acțiuni tradiționale 
sau inițiative ale școlilor, consilii

lor locale ale Organizației pionie- 
rior, Inspectoratelor școlare. „Crosul 
pionierilor** (la Tîrgu-Mureș — 650 
de participanți), al „Primăverii" (la 
Roșiori), ansamblurile de gimnas
tică prezentate de pionieri (Sucea
va), Cupa „1 Mai" la tenis de cîmp, 
volei și handbal (Rădăuți), con
cursurile atletice (Tîrgu-Jiu), „Cro
sul cravatelor roșii" (Galați) — iată 
doar citeva dintre multele exemple 
de competiții rezervate tinerei ge
nerații a țării,. întreceri disputate 
cu toată ardoarea și entuziasmul 
specifice vîrstei.

MII DE PARTICIPANȚI 
ÎN TOATE JUDEȚELE

La mijlocul aceste: luai, Aradul va găzdui finala „Crosului 
tzaeretalui-. acțiune de masă cu largă audiență, organizată de C.C. 
al U.T.C, prin secția sport-turism, în aceste zile am primit vești 
despr» nesfăsurarea etapelor pe comună centre de comună și ju- 

Premii ndeni — participări numeroase. Așa cum s-a putut con
stata. de exemplu, in județele Brăila. Caraș-Severin. Teleorman, 
Bthor. Constanța. Mureș, Prahova, Galați, Brașov. Botoșani...

O tmagtne des întîlnitâ 
in aceste zile la Palatul 
pionierilor din Bucu
rești : forfotă deosebită 
pe terenurile de baschet 

Foto : P. ROMOȘAN

MC - - 
ZECE MINUTE 

DE GIMNASTICĂ
Cu cîtva timp în urmă, cu oca

zia plenarei Consiliului județean al 
sindicatelor, se făcea aprecierea că 
în întreprinderile brăilene, unde ma
joritatea salariat lor o formează fe
meile, activitățile sportive simple, atît 
de utile pentru menținerea și întă
rirea sănătății, nu sînt organizate la 
nivelul cerințelor și al condițiilor 
create.

Recunoscînd acest adevăr, comite
tul sindicatului fabricii de confecții 
din Brăila, cu sprijinul concret al 
organizației de Dartid, în colaborare 
deplină cu conducerea întreprinderii 
si organizația U.T.C., a trecut la ex
tinderea acelor forme de practicare 
a sportului care să aibă efect bine
făcător imediat asupra organismului 
muncitoarelor. Spun că s-a trecut la 
extinderea mijloacelor de întreținere 
prin exerciții fizice, întrucît încă de 
anul trecut se practica, în unele 
secții, gimnastica în pauza de pro
ducție. Peste puțin timp se. vor îm
plini două luni de cînd, în toate 
secțiile și în amîndouă schimburile, 
gimnasticii îi sînt rezervate zece mi
nute zilnic, din cele douăzeci ale 
„recreației" unui schimb. Mă simt o- 
bligată să nrecizez că în scopul unei 
depline edificări asupra a ceea ce în
seamnă o scurtă repriză de gimnas
tică pentru organismul unei femei 
care lucrează opt ore în noziție a- 
proaoe statică am cerut sprijinul me
dicului întreprinderii. Numai dună ce 
doctorița Cornelia Ionescu și snecia- 
lisfii în educație fizică au confirmat 
că exercițiile au fost bine alese, s-a 
trecut la aplicarea lor.

O altă acțiune — inițiată la soli
citarea muncitoarelor — care, se 
bucură de popularitate din ce în ce 
mai mare, este „Crosul celor 10 mi
nute**. Iată, pe scurt, dcsnre ce este 
vorba : la fiecare două săotămîni. pe 
un traseu de 500 metri din imediata 
vecinătate a fabricii, muncitoarele 
consacră alergării jumătate din pauza 
de producție. Pentru viitor, ne oro- 
punem inițierea și spriiînirea unor 
alte acțiuni prin care să dezvoltăm 
și mai mult, în fabrica noastră, spor
tul de masă.

EUFROSINA POPESCU
președinta comitetului 

sindicatului Fabricii de confecții 
Brăila

PREMIERE...

Lecții de educație fizică la Liceul din Deva

• Un cros cu citeva
mii de participanți. 
pe... plaja Modem din 
Constanța. Nisipul,
perfect nivelat de va
lurile marii, se dove
dește o inegalabilă pis
tă de alergare.

• La Turnu Măgu
rele se organizează o 
duminică sportivă pen
tru preșcolari și... pen
tru părinții lor. Tn timp 
ce copiii «accelerează" 
trotinetele, oamenii mari 
joacă șah. ping-pong 
și popice. Toată lumea 
este satisfăcută, propu
ne ca asemenea mani
festări să se repete.
• Festivalul micilor 

vtnatori de munte, la 
Scărișoara. Puștii îsi iau 
colaj foarte iu serios și 
ștafeta complexă» cu- 
prinzînd toate tainele 
alunecării pe schiuri. 
dr^râTuie deosebite apti
tudini sie tineretului să
tesc pentru acest sport 
*1 iernii...

Ne-am... reamintit trei 
dintre nenumăratele 
..premiere- consemnate 
în această nouă „sta
giune- a sportului de 
masă din țara noastră. 
Reeomandînd extinderea 
formelor de practicare 
a exercițiilor fizice, Drtn 
organizarea unor acțiuni 
cit mai variate și mai 
atractive, potrivit pre
ferințelor cetățenilor de 
toate vîrstele. Hotări
rea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie 1973 a dat

cimp liber inițiativei și 
imaginației, două atri
bute indispensabile 
muncii pe târîmul e- 
ducației fizice și al 
sportului.

Succesele repurtate în 
această primăvară me
morabilă. pe care o 
vom asimila cu un mo
ment de relansare a 
sportului de masa ro
mânesc. cu un start 
impetuos sînt genera
toare de speranțe și de 
ontimism. Ele demon
strează. odată în nlus. 
vitalitatea unei activi
tăți în care începuse să 
se observe semnele în
grijorătoare ale plictise
lii și blazării, interven
ția promptă a documen
tului de Dartid. analiza 
aprofundată ce s-a fă
cut cu acest prilej. înso
țită de soluțiile practice 
recomandate, au avut 
darul să-i dea un nou 
și puternic impuls.

și pentru ea am în
ceput aceste rînduri re- 
oroducînd cfteva din 
momentele inedite ale 
activității desfăsurnte. 
să încheiem în același 
fel. adică trecînd în re
vistă și altele, cu regre
tul că nu le putem e- 
numera pe toate. (Fap
tul că sînt atît de mul
te. reprezintă un prilej 
de satisfacție).
• Primul Festival șco

lar al ansamblurilor de 
gimnastică modernă, cu 
fază finală pe țară — 
desfășurată la Con
stanța.

• Nenumărate cupe 
noi, sugestiv intitulate, 
care, luîndu-și locul în 
vitrinele de trofee ale 
cluburilor și asociațiilor 
sportive sau în „colec
ții personale", sînt, in- 
discutabil, destinate tra
diției.

• Reevaluarea mări
tor virtuți ale crosului, 
forma cea mai simplă 
și mai accesibilă de 
practicare a exercițiilor 
fizice. Numărul celor 
care au participat, în a- 
ceastă primăvară. Ia a- 
lergări este de ordinul 
sutelor de mii.
• Ancorarea puterni

că a activităților spor- 
sive în programele so
cietăților culturale care 
au luat ființă în județul 
Argeș.
• Transformarea 1- 

mensului lac de acu
mulare de Ia Porțile de 
Fier tntr-o «mate a 
sportului*4. Ambarcațl’ 
cu vîsle și cu pinze au 
început să brăzdeze a- 
pelo bătrtnel Dunăre 
imblfnzite.

★
Șl au mai fost mult--' 

altele... Au mai fost ș! 
de bună seamă, vor mai 
fi. Le așteptăm cu ne
răbdare și cu certitu
dinea că fiecare iniția
tivă. fiecare „premieră” 
are darul ales de a da 
un conținut nou, mai 
bogat, activității sporti
ve a cetățenilor patriei 
noastre, așa cum reco
mandă stăruitor Hotă- 
rîrea de partid.
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