
Cu nestăvilit entuziasm, cu profundă dragoste și atașament 
față de partid, față de secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, populația Capitalei a sărbătorit ieri 
Ziua solidarității internaționale a oamenilor muncii, sub semnul 
angajamentului de o înfăptui neabătut programul elaborat 
de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UWȚl-VÂ f

ZIAR AI1CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

ANUL XXIX — Nr. 7409 4 PAGINI 30 BANI Miercuri 2 mai 1973

MAREA ADUNARE POPULARĂ DE PE STADIONUL REPUBLICII DIN CAPITALĂ
CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 1 MAI

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat, marți diminea
ța, pe stadionul Republicii din Ca
pitală, a avut loc o mare adunare 
populară consacrată sărbătoririi zi
lei de 1 Mai, Ziua solidarității in
ternaționale, a frăției oamenilor 
muncii din lumea întreagă care 
luptă pentru libertate, democrație și 
independență națională, pentru so
cialism și pace.

Omagiul tradițional pe care po
porul român îl aduce întâiului de 
Mai, încă de la instituirea acestei 
glorioase sărbători internaționale, se 
împletește în acest an cu cinstirea 
a două evenimente de deosebită în
semnătate în istoria patriei : ani
versarea a opt decenii de la consti
tuirea Partidului Social Democrat al 
Muncitorilor din România și împli
nirea a 125 de ani de la Revoluția 
din 1848. Tradițiile revoluționare, 
democratice ale poporului român, 
ale forțelor progresiste, patriotice, 
ale clasei muncitoare, în frunte cu 
cei mai buni fii ai ei — comuniștii
— constituie izvorul viu și nesecat 
al marilor transformări petrecute 
în patria noastră, al victoriilor ob
ținute sub conducerea gloriosului 
nostru partid pe calea construcției 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Prin biruința deplină și de
finitivă a socialismului pe pămîn- 
tul patriei noastre, în România, ziua 
de 1 Mai a devenit o sărbătoare

\ «^muncii libere. Astăzi, pentru po
porul nostru, munca constituie un 
drept și o datorie, sursa inepuiza
bilei vocații care stă la baza îm
plinirii tuturor planurilor și anga
jamentelor, a marelui nostru ideal
— făurirea comunismului. A duce 
cu cinste mai departe tradițiile re
voluționare ale înaintașilor, a dez
volta sensurile nobile pe care le 
semnifică ziua de 1 Mai înseamnă

' a munci cu neobosită energie, cu 
pasiune și cutezanță comuniste pen
tru a da viață programului luminos 
elaborat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională ale parti
dului. Mai mult decît în oricare 
dintre anii pe care i-am așezat la 
temelia orânduirii noastre noi, 1 
Mai 1973 găsește întregul popor 
antrenat cu toate forțele, cu toate 
energiile sale creatoare, în înfăp
tuirea cincinalului înainte de ter
men, perfecționarea continuă a 
organizării si conducerii vieții so- 
cial-economice.

UN VIBRANT MESAJ DE DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ 
ADUS OE TINERETUL SPORTIV AL CAPITALEI

La marea adunare populară $i-au 
dat întîlnire zeci de mii de bucu- 
reșteni din marile uzine, de pe șan
tiere de construcție, din întreprin
deri și instituții, tineri și vârstnio. 
bărbați și femei, făuritori de bunuri 
materiale și spirituale, care, îm
preună cu oamenii muncii din În
treaga țară, au intimpinat ziua ce 
1 Mai cu noi și însemnate realizări 
în întrecerea socialistă.

Stadionul a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. Inelul său de beton este 
împodobit cu steaguri roșit și tri
colore.

Deasupra uneia din tribune stă în
scrisă tradiționala urare pe care 
întregul popor o adresează din ini
mă acestei sărbători: „Trăiască ț 
Mai, ziua solidarității intemapcnaie 
a celor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni T*

La tribuna oficială, împodobită 
cu drapele roșii și tricolore ce în
cadrează stema P.CJL. se pot ăti 
urările : .Trăiască și înflorească
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România f : .Trăiască 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a societății 
noastre socialiste !“ : .Trăiască po
porul român — constructor -cote ai 
socialismului f

In partea dreaptă a stacichiul
ește înscrisă urarea: .Trăiască 
Partidul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !", însoțită de 
portretele membrilor Prezidiului 
Pe^aanent al C.C. al P.CJ1.

In partea stingă a stadionului, 
alături de portretele dascăl.lor pro
letariatului — Marx. Engels. Le
nin — se află urarea: „Trăiască 
unitatea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor 
forțelor socialiste, democratice, 
anti imperialiste !“

Expximînd sentimentale interna
ționaliste ale oamenilor muncii din 
țara noastră, pe numeroase pancar
te se pot citi urările : „Trăiască 
și să se întărească prietenia și co
laborarea frățească dintre poporul 
român și popoarele tuturor țărilor 
socialiste!“; „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare

In incinta stadionului, pe mari 
panouri sînt înscrise chemările: 
„Sub conducerea Partidului Comu
nist Român să luptăm cu hotărîre 
pentru realizarea planului cincinal 
1971—1975 în patru ani și jumă
tate !“ ; „Oameni ai muncii să în-
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In ovațiile nesfirștle ale ce 
prezenți, in tribuna oficială au i 

x tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 

Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
iescu-XLzJ Gheorghe Pană. Gheor- 
ghe Radulescu, Virgil Trofin. Ilie 
Verâeț. Maxim Berghianu, Gheor- 
t-"-e Cioară. Florian Dânălache, Ja- 
3 « Fazekas, Dumitru Popescu, 
[>eocte Răuîu, Gheorghe Stoica, 

Voitec. Iosif Banc, Cornel 
3c-.că. Mihai Dalea, Aurel Duca, 
Mrial Gere. Ion Ioniță, Vasile Pa- 

neț. Ion Pățan, Ștefan Andrei.
L- tribunele alăturate sînt pre- 

ăe asemenea, membri ai C.C. 
.1 PG R a; Consiliului de Stat și 
k CHkeraului, conducători ai insti- 
-p.l-ar centrale și ai ^rganizații- 
- vechi militanți ai miș-

Coerinuare în pag. a 2 a)

AMPLE COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA
ÎNTRECERI polisportive, 

EXCURSII, DEMONSTRAȚII...

Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport Gh. Gheorghiu- 
Dej, în colaborare cu Consiliul sin
dical municipal, Comitetul munici
pal al U.T.C., Consiliul pionierilor 
și Inspectoratul școlar, au organizat 
în zilele de 29, 30 aprilie și 1 rhai 
un bogat program de ' competiții 
sportive.

Astfel, au avut loc întreceri la 
haltere, patine cu rotile, tenis de 
masă, șah, radiotelegrafie și popi
ce. Concomitent au mai avut loc 
și 8 jocuri de fotbal, 2 de minifot- 
bal și 25 jocuri de handbal fete 
și băieți. La nivelul asociațiilor 
sportive au fost organizate compe
tiții sportive de masă, excursii, de
monstrații etc. (Gh. GRUNZU — co- 
resp.).

PESTE 1 500 DE PARTICIPANT!

în orașul Fălticeni au avut loc 
pasionante întreceri la ciclism, do
tate cu „Cupa prietenii bicicletei", 

la care au participat peste 100 de 
tineri și tinere. De asemenea, tot în 
Fălticeni a avut loc și un atractiv 
turneu de handbal cu participarea 
elevilor liceelor nr. 1 și 2 din Făl
ticeni. și ai școlilor generale din 
Boroaia, Liteni și Drăgușeni.

Merită evidențiate acțiunile or
ganizate de asociațiile sportive 
IPROFIL și Voința din Rădăuți, la 
cros, ciclism, handbal, volei, tenis 
de masă și fotbal, acțiuni la care 
au—participat-peste 1500‘de tineri 
și tinere.

La Gura Humorului, în organi
zarea asociațiilor sportive Voința 
și Comerțul mixt, s-a desfășurat 
crosul rezervat tinerelor fete la 
care au luat startul peste 200 de 
participante.

în fața unui numeros public din 
Cîmpulung Moldovenesc peste 200 
de elevi de la Liceul militar au 
prezentat pe stadionul din localita
te un frumos program de gimnas
tică. iar elevii școlilor generale au 
pornit în drumeții organizate pe 
masivul Tomnatec și Deia din îm
prejurimi.

Pentru fruntașii în producție de 
la mina din masivul Călimani, au 
fost organizate întreceri dotate cu 
„Cupa minerului" la schi, șah și te- -■ 
nis de masă, la care au fost inVi-, 
tați și sportivii din orașul Vatra 
Dornei. (M. ANDRICI — coresp).

MII DE ELEVI Șl TINERI 
LA START

Pe arterele principale ale Reșițeîj 
o masivă coloană sportivă formată 
din mii. de elevi și tineri ai „Ce-" 
lății de foc“, au demonstrat pînă 
la stadionul din Valea Domanuluiț 
Ajunși aici, tinerii și-au măsurat 
forțele într-o suită de întreceri’ 
sportive. în împrejurimile stadionu-ț 
lui s-au desfășurat alergări în ca
drul etapei pe localitate a „Crosu-jț 
lui tineretului", în timp ce pe te-; 
renurile de volei și de handbal 
și-au dat întîlnire echipele școlare 
de fete și de băieți.

Pe terenul central am asistat la

(Continuare In pap. a 3-a)
...Nu se stinsese încă ecoul pre

lung al aplauzelor și ovațiilor cu 
care întregul stadion salutase cu
vântarea rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la marea 
adunare populară consacrată sărbă
toririi zilei de 1 Mai, cind trompeții 
au vestit începerea Spectacolului 
cultural-sportiv pregătit, cu acest 
prilej, de tineretul Capitalei.

Timp de 60 de minute — care 
s-au scurs neînchipuit de repede — 
am fost martorii unor foarte fru
moase evoluții de masă, a unor re
prize alcătuite eu inspirație, In cart 
plastica mișcării t-a îmbinat armo
nios cu fondul de idei, cu policro
mia costumelor.

Festivitatea este desehui de tra
diționala defilare a gărzilor patrio
tice șt a detașamentelor de tineri 
și tinere din fabrici, uzine, între
prinderi, instituții ți școli, care — 
deopotrivă cu măiestria profesiona
lă și învățătura — își însușesc pre
gătirea militară pentru a fi gata 
oncînd să apere cuceririle revo.z- 
ționare ale clasei muncitoare, orir.- 
duirea noastră socialistă, făurită de 
întregul popor sub conducerea par
tidului.

Tribunele trăiesc momente de pu
ternică animafie cind mii de tineri 
înscriu cu trupurile lor data simbo
lică, 1 MAI, și inițialele atit de 
dragi tuturor — P.C.R.. R-S.R. — - 
mijlocul unui imens contur al ță- 
rii, desenat pe întregul teren al sta
dionului.

Cei mici ne-au fermecat totdeau
na prin naturalețea și joaca lor, 
prin prospețime și gingășie. Tabloul 
„ȚARA ÎN SĂRBĂTOARE", execu-

Micii „agenți de circulației își dovedesc din plin cunoștințele;

Spectacolul de pe stadionul Re
publicii a prilejuit iubitorilor spor
tului o reintilnire cu cițtva dintre 
enoti săi prefențL lafr-o scurtă, dar 
dtnamică, alegorie s-au aflat în fața 
tribunelor cițira din marii campioni 
români, iaureați ai întrecerilor 
mondiale, olimpice și europene. 
cum ar fi luptătorii Murtinescu. 
Berceanu. Baciu, handbaliștii Gruia. 
Gațu. Penu. maeștrii sporturilor de 
apă Patzaichin. Vernescu. Sciotnic, 
atletele Valeria Bufanu și Argen
tina Menis, seri merele Olea Szabo 
și Ileana Gyulai și mulți alții. 
Timp de patru minute s-au făcut 
pe stadion demonstrații de box, 
gimnastică, volei, tenis, judo, lupte, 
ciclism și alte ramuri de sport în
drăgite de tineretul patriei noastre.

Impresionantă prin cadență, ali
nierea desăvîrșită, sincronizarea per

fectă a mișcărilor a fost demon-

Grație și măiestrie în evol

tat de 1600 de pionieri ți șjioniere. 
a avut toate aceste atribute, ex- 
primind bucuria rieții luminoase. 

educație fizică și sport
Fotografii d? Theo MACARSCHI 
st rația de gimnastică a tinerilor 
militari. O adecărată paradă a 
preciziei și forței, in care 1500 de 
bărbați zvelți și bine făcuți, în 
costumele lor albe, roții și albastre 
se mișcau ca unul singur, reușind 
— prin exerciții de o mare sim
plitate — să creeze tablouri de o 
nebănuită frumusețe.

Si, ca totdeauna, la înălțime au 
•ost studenții Institutului de educa
ție fizică și sport I Evoluția lor a 
început cu un grațios tablou core
grafic al fetelor pe clasica melodie 
..Murmurul primăverii". Cu unduiri 
de balerine, viitoarele profesoare de 
educație fizică au arătat o inaltă 
măiestrie, incintind prin mișcare și 
prin formații. Apoi, după riguroasa 
apariție a băieților, o splendidă pi
ramidă vie, încadrată de eșarfe 
roții ți tricolore, a încheiat unul 
din cele mai reușite momente ale 
serbării.

„.Și iată, mti de dansatori, in 
pitorești costume din toate părțile 
țării, încing pe stadion hore și sîr- 
be, dau viață minunatului folclor 
al poporului nostru, bucuriei lui de 
a trăi viața nouă pe care și-o con-

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

Duminică, la Tirana, meciul cu Albania

JOCUL DE VERIFICARE DE IERI AL LOTULUI 
NOSTRU REPREZENTATIV DE FOTBAL

Aproape 4 000 de spectatori au ți
nut să urmărească pe stadionul din 
Piopeni, Intr-o organizare excelentă, 
ultimul meci public al lotului repre
zentativ înaintea jocului de la Tira
na. S-ati jucat două reprize a cite 
45 de minute în compania diviziona
rei B, Metalul. Scor, 6—1 (4—1) în 
favoarea lotului. Autorii celor șase 
goluri : Dumitru (2), Nunweiller; ior
dănescu, Dumitrache, Anca. Pentru 
Metalul a înscris Manolache. A arbi
trat N. Moroianu (Ploiești).

Partidă vioaie, în prima repriză 
componenții lotului au forțat mai 
mult și au și realizat mai mult, 
sub toate aspectele ; replica Metalu
lui, plină de ambiție, a ajutat pe 
antrenori să se fixeze in unele de
cizii in privința posturilor care mai 
prezintă un semn de întrebare. Și 
acum sâ vedem ce a arătat, în linii 
mari, partida de la Piopeni. sub ra
portul verificării formației de bază

Valentin StăneScu și Robert Cos. 
moc au început jocul cu următorul 
unsprezece i RADUCANU — SAT- 
MAREANU. SAMEȘ, DINU, DELEA- 

Marcu șuteată la poarta Metalului Piopeni. Fază din meciul de verifi care a lotului reprezentativ.
Foto : Dragoș NEAGU

NU — DUMITRU, NUNWEILLER — 
TROI, DUMITRACHE, IORDANES- 
CU, MARCU. In a doua repriză, An
tonescu a luat locul lui Sameș, Hai- 
du pe acela al lui Răducanu (care a 
apărat în această parte buturile for- 
mației-gazdă) ; cu 28 de minute îna
inte de final. Anca a intrat în locul 
lui Iordănescu iar în ultimele cinci 
minute Tănăsescu a jucat pe postul 
lui' Sălmăreanu.'

Se constată' dorința antrenorilor de 
a alcătui un cuplu de atacanți cen
trali ■ Dumitrache—Iordănescu. Solu
ția nu a apărut ca neoperantă, ci 
dințpotrivâ. Iordănescu s-a mișcat 
bine, ■ a .contribuit la creșterea agre
sivității și _eficacității liniei de înain
tare. Rămîne de văzut dacă, după 
examenul mai pronunțat de efort la. 
care a "fost supus ieri, el nu se va 
resimți. Astăzi se va ști dacă Iordă
nescu este capabil să joace dumini
că. In caz afirmativ, antrenorii in
tenționează să-1 utilizeze din start. 
Ait semn de întrebare e postul de 
fundaș central dreapta: din păcate, 
nici Sameș și nici Antonescu nu au 

fost solicitați în asemenea măsură 
Incit să se poată ajunge la o con
cluzie edificatoare.

Nota generală a comportării selec
ționaților, bună ; tendința de a apare 
in acțiunile ofensive cu 4—5 oameni, 
permanent vizibilă. Reintrarea lui 
Dinu în linia defensivă a ordonat 
acțiunile acestui compartiment și i-au 
dat mai multă siguranță în acțiune.. 
Tendința de a juca, prin lansare, cele 
două '.aripi, mai eficient realizată pe 
aripa stingă. Replierea din atac în 
apărare s-a făcut însă adeseori prea 
lent ceea ce a creat un spațiu prea 
mare, la centrul terenului, jucătorii- 
care s-au ridicat, pește comportarea 
generală satisfăcătoare a lotului î 
Dumitru, care a jucat ca in perioa-' 
dele sale de formă de vîrf, Dinu, 
Nunweiller.

Astăzi, lotul efectuează o nouă zi 
de antrenamente, iar miine va dis
puta un joe-școală in compania e- 
chipei de tineret-rezerve a' Iui Di
namo București.

Eftimie IONESCU
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag 1)

cării comuniste și muncitorești din 
țara noastră,

Sînt de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara noas
tră, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

La marea sărbătoare a zilei de 
1 Mai participă numeroase delega
ții sindicale de peste hotare, repre
zentanți ai celor .ce muncesc din 
numeroase țări, alți oaspeți de pes
te hotare.

în tribune au luat loc delegați 
din partea Federației Sindicale 
Mondiale (F.S.M.), Congresului Per
manent de Unitate Sindicală a Oa
menilor Muncii din America Lati
nă (C.P.U.S.T.A.L.), delegațiile sin
dicale din : R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, Cuba. R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, Uniunea Sovietică, R. D. 
Vietnam, Vietnamul de Sud, Repu
blica Africa Centrală, Algeria, Chi
le, Cipru, Ciad, Republica Populară 
Congo, Dahomey, R. A. Egipt, E- 
cuador, Franța. Guineea, Iordania, 
Liban, Mali, Republica Malgașă, 
Maroc, Niger, Peru, Senegal. Siria, 
Togo, Venezuela, R.D.P. a 
nului. Zair, Zambia, precum 
oaspeți.

Cincizeci de pionieri urcă 
buna oficială, oferind flori 
cătorilor partidului și statului nos
tru.

Se intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea populară este deschisă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al 
C C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei.

După ce a subliniat semnificația 
politică a sărbătoririi Zilei solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc, vorbitorul, în aplauzele entu
ziaste ale participanților, a salutat, 
în numele cetățenilor Capitalei, pe 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Vă informăm, iubite tovarășe

apelul 
clasei 
mun- 
cinci-

Yeme- 
și alți

la tri- 
condu-

secretar general, că, în întîmpina- 
rea zilei de 1 Mai, oamenii muncii 
din Capitală și-au îndeplinit — ca 
și în primul trimestru — și în luna 
aprilie sarcinile de plan și angaja
mentele asumate, dînd o producție 
suplimentară de aproape o jumăta
te de miliard de lei. Aceasta con
stituie expresia cea mai convingă
toare a ecoului profund pe care l-a 
avut în conștiința și în inima oa
menilor muncii din Capitală 
adresat de dumneavoastră 
muncitoare, tuturor celor ce 
cesc, de a îndeplini actualul
ml înainte de termen, de a contri
bui la accelerarea dezvoltării eco
nomice 
care a 
națiune, 
cauză a 

înalta 
organizației 
reprezintă un nou și puternic im
bold pentru noi, pentru colectivele 
de oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene. de 
a ne spori și mai mult eforturile 
în vederea înfăptuirii politicii și 
programei partidului, de a realiza 
prevederile actualului cincinal în 
patru ani și jumătate, sporind astfel 
aportul Capitalei la continua înflo
rire a patriei".

în încheiere, primul secretar al 
Comitetului municipal de partid a 
adresat delegațiilor de peste hotare, 
aflate în țara noastră cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 Mai, salutul 
frățesc al oamenilor muncii bucu- 
reșteni, urarea de izbînzi tot mai 
mari în lupta pentru triumful idei
lor socialismului, înțelegerii și păcii 
în lume.

întîmpinat cu însuflețire, cu vii 
și puternice aclamații de toți cei 
prezenți, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea secretarului genera! al 
partidului este urmărită cu profund 
interes de participanți! la marea 
adunare populară, iar prin inter-

și sociale a patriei, apel 
însuflețit întreaga noastră 
înfăptuirea lui devenind o 
întregului popor.
distincție acordată recent 

de partid a Capitalei

mediul stațiilor de radio și televi
ziune — de milioane de oameni de 
pe întreg cuprinsul patriei noastre 
socialiste. In repetate rînduri, cei 
prezenți pe stadion subliniază cu 
puternice aplauze și ovații cuvîntul 
secretarului general. Urările pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
adresează oamenilor muncii de la 
orașe și sate, întregului popor sînt 
primite cu urale nesfirșite. Zecile 
de mii de participanți la adunarea 
populară scandează cuvintele deve
nite simbol pentru întreaga națiune 
românească : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Începe apoi grandiosul spectacol 
cultural-sportiv. în cadrul căruia 
și-au găsit expresia imagini sim
bolice din viața și munca poporu
lui român în anii socialismului, 
dragostea față de partid și țară, nă
zuințele sale de progres și pace, 
sentimentele de solidaritate militan
tă ale oamenilor muncii din țara 
ncastră cu lupta proletariatuiui de 
pretutindeni, cu forțele socialismu
lui. democratice și antiimperlaliste 
din întreaga lume.

în încheiere, partic.panții 
marea adunare populară iși al; 
g.asurile corului care intor
imnul de luptă al clasei muncitoa
re : ..Internaționala".

în această atmosferă de mare en
tuziasm, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

conducători de pardd și de 
i iau :ămas bun de la zecile 

de bucureșterâ prezenți la 
âc

cu

ia 
ură 
ază

□eh

ceilalți 
slat iși 
de mii
marea 
zrcd cu prietenie aclamațiilor, 
uralelor. manifestărilor de drageate 
ale reprezentanților oamenilor mun
cii din Capitali.

înainte de plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu salută pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați in 
țara noastră, precum și pe oaspeții 
străini care au participat la sărbă
torirea zile: de 1 Mai în Capitală.

Imagini din timp-jl desfășurării 
adunării populare din Capitala 
României au fost pre’. jate de postu
rile de televiziune din țâri socia- 

prtn intermediul Intervîzitmii.

n

In cadrul multiplelor acțiuni sportive inițiate în întreaga țară 
și închinate marii sărbători a muncii și a primăverii, zeci de mii 
de tineri s-au întrecut în ultimele zile în cadrul diferitelor faze 
(pe localități sau județe) ale popularei competiții „Crosul tinere
tului”. lată cîteva dintre relatările primite de la corespondenții 
noștri:

și Inspectoratul școlar, au organi
zat etapa municipală a Crosului ti
neretului. Ău participat peste 2000 
de cqncurenți, elevi din licee, școli 
profesionale și salariați din între
prinderi și instituții. în urma des
fășurării întrecerilor, primele două 
locuri au fost ocupate de : cat. 15— 
16 ani, fete : 1. Adriana Moldovea- 
nu (Șc. prof. Focșani), 2. Eugenia 
Marin (Șc. sp. Focșani) ; băieți: 1. 
Mihu Pomană (Șc. prof, mecanici 
agricoli), 2. Felician Ene (Șc. prof. 
M.I.U. Focșani) ; cat. 17—19 ani, 
fete : 1. Stănicuța Iacob (Șc. prof. 
M.I.U.), 2. Mihăita Herghelegiu (Șc. 
prof. M.I.U.) ; băieți : 1. Emil Tro- 
fin (Șc. prof. M.I.U.), 2. Mihăi Nis- 
tor (Lie. sportiv) ; cat. peste 19 ani, 
fete : 1. Marilena Spătaru (Inst. 
ped.). 2. Geta Cortici (Fabr. Conf. 
Focșani). (V. MANOLIU' — co
resp.).

PLOIEȘTI. Peste 700 de tineri și 
tinere, selecționați din cei aproape 
60 000 prezenți la startul întreceri
lor din acest an ale tradiționalului 
Cros al tineretului, și-au disputat, 
în pădurea Păulesti, din apropie
rea Ploieștiulul, titlurile de campi
oni și județului Prahova. în urma 
unor întreceri foarte dîrze, primele 
locuri au fost ocupate de următo
rii tineri : categoria 15—16 ani — 
Anastasia Popescu (Șc. gen. nr. 7) 
și Victor Dinu (Șe. profesionala 
Unirea) : categoria 17—19 ani ~- 
Ecaterina Iancu (Lie. ped.) și An
ton Petronel (Lie. ped.) ; categoria 
peste 19 ani — Maria Dragomir 
(l.A.S. Ploiești) și Viorel Oancea 
(Uzina mecanică fină Sinaia)., (Ni
colae GHIDU

faleza gălâțeană s-a desfășurat faza 
județeană a Crosului tineretului- 
Dintre cei 25 000 de tineri care au 
luat startul în fazele precedente au 
fost prezenți aici 1000 de concu
renți. Iată cîștigătorii : cat. 15—16 
ani, fete : Venera Lazariu (Lie. ped. 
Galați) ; băieți : Vasile Focaru (Șe. 
gen. 22 Galați) ; cat. 17—19 ani, fe
te : Ana Lescai (Lie. Berești) ; bă
ieți : Marcel Grigoraș (Comb, side
rurgic Galați) ; cat- peste 19 ani, 
fete : Geta Coșoveanu (Inst. ped. 
Galați) ; băieți: Viorel Bedreag 
(Rapid C.F.R. Galați). (T. SIRIO- 
POL — coresp. județean).

ORADEA. Peste 350 de tineri, din 
cei 20 000, care au participat la e- 
tapele inițiale ale Crosului tinere
tului, și-au disputat în localitate 
dreptul de a participa la etapa fi
nală de la Arad. Iată primii doi 
clasați pe categorii : eateg. 15—16 
ani. fete: 1. Agneta Naghi (Lie. 
4 Oradea), 2. Ileana Baciu 
ped. Oradea) ; băieți : 1. Dorel Să- 
lăjan (Lie. 4 Oradea), 2. Nicolae 
Crligor (Șc. prof. Telecomunicații) ; 
caț. 17—19 ani, fete : 1. Estela Bi
ro (Lie. Valea lui Mihai), 2. Otîlia 
Szebanyi (Lie. 4 Oradea) ; băieți : 
î. Vasile Szilaghi (Șc. prof. M.I.U. 
Oradea),' 2. Adalbert Barany (Lie. 
Valea lui Mihai) ; cat. peste 19 ani, 
fete : 1. Liyia Morar (Vașcău), 2. 
Rozalia Minz (Inst. ped.) băieți : 1. 
Mircea Vicol (Salonta), 2. Teodor 
Raita (Lie. ind. Construcții civile 
Oradea). (I. GHIȘA — coresp. ju
dețean).

TIMIȘOARA. Duminică, în pri
mele ore ale dimineții, Bd. Vasile 
Pîrvan din Timișoara a fost locul 
de întîlnire a peste 5000 de tineri 
participanți la etapa județeană a 
Crosului tineretului. A fost un ve
ritabil festival al tinereții și al spor
tului. Organizarea ireproșabilă, asi
gurată de Comitetul municipal 
U.T.C.. Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor, cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Timiș, a contribuit la 
succesul competiției. Iată cîștigă
torii : categoria 15—16 ani, fete — 
Hilciegar Muhrent ($c. prof. M.I.U.), 
băieți — Ion Popa (Șc. prof. Elec
tromotor) ; categoria 17—19 ani, 
fete — Corina Slănină (Lie. C. D. 
Loga) : băieți — J. Vieru (Șc. prof. 
M.I.U.) : categoria peste 19 ani, fe
te — Maria Mocanu (Uzinele tex
tile Timișoara), băieți — D. Gruia 
(Facultatea de Electrotehnică). (Pe
tre ARCAN — coresp. județean).

DROBETA TURNU SEVERIN. în 
cinstea zilei de 1 Mai și în cinstea 
celei de a 25-a aniversări a deschi
derii primelor șantiere naționale ale 
tineretuluf. In întreg județul Mehe
dinți s-a organizat etapa pe locali
tate a Crosului tineretului. în mu
nicipiul nostru au luat parte la 
întrecerile inițiale — a căror 
finală pe județ se va disputa la 
6 mai — peste 1000 de tineri din 
întreprinderi, școli și instituții. 
(Gheorghe MANAFU — coresp.).

HUNEDOARA. Peste 5000 de pio
nieri și uteciști au participat la Cro
sul cravatelor roșii și Crosul, tine
retului. Organizarea asigurată de 
către 
nizației _ 
nicipal U.T.C. în colaborare 
C.J.E.FS. a fost foarte bună, 
tigâtorii Crosului cravatelor 
au fost, în ordinea categoriilor. 
Cornelia Gavrilă, Mircea Belin. Ma
riana Andrei, Gheorghe Ciubacea. 
Marilena Gosgar. Dorina Muntea- 
nu și Ștefan Lungu, iar cei ai Cro
sului tineretului. Otllia Mîndrean, 
Ion Aloman. Dorina Hezdrea, Ni
colae Duduia și Gavril Mindraș. 
(Ion \~LAD — coresp).

VASLUL La etapa pe oraș a Cro- 
tineretului, care a cuprins în 
inițiale peste 5000 de tineri, 

întrecut 1200 de concurenți. 
câștigătorii : Marian Mnnteanu 
nr. î) și Florin Moldoveanu 
nr. 1). la categoria 15—16 ani. 

Aurora Plete iaca (Lie, nr. 2) 
loan Măciucă (Lie. Economic), 
eategoria 17—19 ani $i Sandu Po- 

(Iprufil-Mobiia) ia categoria

peste 19 ani. (Miluță MOGA — co
resp.).

BUZĂU. Pe un traseu amenajat 
în Parcul Tineretului, peste 500 de 
tineri din școli și întreprinderi și-au 
disputat titlurile județene ale Cro
sului tineretului. Și-au împlinit a- 
ceșstă dorință Nieulina Tănase (co
muna Aman) și Ionel Chiriță (Lie. 
Agricol Buzău), la categoria 15—16 
ani, Elena Sputaru (Lie. Pătîrlage- 
le) și Ionel Mocanu (Lie. Agricol 
Buzău), la categoria 17—19 ani și 
Rodica Stoica (Lie. Agricol Rm. 
Sărat) și Gheorghe Dochia (Lie. A- 
gricol Rm. Sărat), la seniori. 
TEODORESCU — coresp).

ROMAN. în localitate, pe tradi
ționalul traseu Aleea Florilor — 
Stadion, continuă întrecerile de cros 
începute în această primăvară. La 
startul Crosul tineretului și-au dat 
întîlnire peste 400 de tineri califi
cați în etapa județeană. Iată Câști
gătorii : cat. 15—16 ani. fete — Ele
na Tuvichi (Lie. nr. 2), băieți — 
Dan Popescu (Șc. profesională 
I.C.R.) ; cat. 17—19 ani. fete — 
Maria Stan (Lie. Roman), băieți — 
Nicolae Ciobanu (Șc. profesională 
I.M.R.) ; cat, peste 19 ani. fete — 
Eugenia Tăpuci (Lie. nr. 2), băieți 
— Eugen Cîmpeanu (Victoria Ro
man). (G. GROAPĂ — coresp.).

GALAȚI. Duminică dimineața, pe

(G. (Lie. 
(Lie.

FOCȘANI. Comitetul municipal
U.T.C., in colaborare cu C.J.E.F.S., 
Consiliul municipal al sindicatelor coresp.).

r.-

Consiliul municipal al orga-, 
pionierilor, Comitetul mu- 

cu 
Cîș- 
roșii

comuna Albești — Argeș (prof. A- 
drian Stere) a avut loc un cros în 
cinstea zilei de 1 Mai, cu pârtiei- . 
pacea a 1150 concurenți. în prima 
parte întrecerile s-au desfășurat în 
cele patru sate ale comunei, cîști- 
gătorii întîlnindu-se apo.i, în etapa 
comunală. Competiția s-a bijeurat 
de succes fiind urmărită, în toate - 
fazele, de sute de elevi, profesori, 
diriginți, părinți, care i-au încurajat, 
frenetic pe concurenți- Iată si cîști- 
gătorii acestui cros : cat. preșcolari 
— Iuliana Ilinca și Nicolae Pris- 
tovu (Grădinița de centru), clasele 
I—II — Mioara Ungureanu și Ion 
Sover (Sc. Dobroșu) ; cl. III—IV"*- 
Daniela Micu (Dobroșu) și Dorin 
Stan (centru), cl. V—VI — Maria 
Năștase și Gheorghe Popa (centru) 
cl. VII—VIII — Elena Mitei (Bră- 
tești) și Constantin Andrei (centru). 
(Iție FEȚEĂNU — coresp.).

popice închinată Zilei de 1 Mai, la 
care au participat echipele Viito
rul, Tractorul, C.F.R. și Voința. Vic
toria a revenit, după întreceri viu 
disputate, echipei Viitorul care a 
totalizat 2190 popice doborîte.

în organizarea Comitetului jude
țean al U.T.C., prin secția sport- 
turism, a avut Ioc la Josenii Bîr- 
găului o serbare cîmpenească cu 
participarea a peste 1 000 de tineri 
din localitățile situate în întreaga 
vale a Bîrgăului. Punctele de a- 
tracție ale acestei interesante ma
nifestări sportive au fost constituite 
de fuga în saci, trasul la frînghie, 
întîlniri de oină și întreceri de 
lărie și ciclism. (Ion TOMA — 
resp).

(Urmare din pag 1) 
demonstrații de gimnastică, box și 
racheto-modele. Mult gustate de 
numeroșii spectatori au fost între
cerile distractive și mai ales con
cursul de atletism în care s-a evi
dențiat Milan Drăgan, Zamfir 
grea, Adriana Neacșu și alții.

în concursurile de orientare 
ristică au cîștigat G. Belcea, E. 
ghină, FI. Iuhas și H. Neff (în „Cu
pa metalurgistului") și M. Rodescu, 
S. Marjai, Otto Cigerinher, G.
Neamțu („Cupa Comarnic"). (D.
GLAVAN — coresp.).

LA ALBEȘTI PE ARGEȘ

în organizarea Școlii generale

tu- 
Ne-

BISTRIȚA. Sala Voința din lo
calitate a găzduit o competiție de

si 
la

SERBARE CIMPENEASCA 
CU PESTE O MIE DE INVITAȚI

Ne-

(Urmare din pag 1)

partida

CAMPIONATELE
SI

Mihai TRANCA

Un record european și patru noi recorduri naționale

LUI RAZVAN STROESCU

mai

trei

haltere

CĂLĂRIE

mutate cu care întreaga noastră na
țiune înfăptuiește politica internă ți 
externă a partidului, pentru progres
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Vino- 
(Stea- 

Crișan 
Dunda- 
p rimele

..smuls" cu

In 
încearcă o

cele 26 
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Ritm, aliniere, sincronizare în admirabila repriză a

PREMIILE CONCURSULUI DIN
29 APRILIE 1973

REPUBLICANE DE JUNIORI

CUPA STEAUA" A REVENIT

La pregătirea Spectacolului 
ral-sportiv de pe Stadionul 
bllcii, desfășurat cu prilejul 
adunări populare organizate 
sărbătorirea zilei de 1 Mal.
adus contribuita numeroși profesori 
de educație fizică, tehnicieni și acti
viști ai cluburilor șl asociațiilor spor
tive. al Instituțiilor de cultură și artă. 
Să-i amintim, ca o modestă recoo- 
pensă pentru munca rodnică ce au 
depus-o : Vasile Vintilâ și Flaviu 
Filip (repriza U.T.C.). Alexandru Cră- 
ciunescu, Alexandru Văduvescn și 
Ioan FAtu (M.A.N.). Maria Trohn. Au
relia Stoicescu, neana Turcit și Vie-

alergare în sulta probelor Cla- 
acest sezon — Premiul Cențru-

a atras, cu eon-

...

p te i

FORMAȚIILE RECENT PROMOVATE

ÎN PRIMA DIVIZIE S-AU MATURIZAT

Ațiile 
intrt. In ca- 
dviUei. no: 

cu dispu- 
•as-A rundă

struiește și pe care el este stăpi- 
nul deplin.

Mii de baloane colorate se înal
ță spre cer ; deasupra stadionului 
zboară porumbei, simbol al păcii 
între popoare.

Spectacolul cultural-sportiv ia 
sfîrșit intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm general. Minute în șir 
stadionul aclamă în cinstea Parti
dului Comunist Român, a secreta
rului său general. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

întreaga adunare populară din 
Capitală a fost o expresie grăitoa
re a unității de nezdruncinat dintre 
popor și partid, a hotăririi nestri-

CONSTANȚA, 1 (prin telefon). 
La sfîrșitul săptămînii trecute, sa
la Sporturilor din Constanța a găz
duit întrecerile pentru desemnarea 
campionilor naționali de juniori 
mici și mari la haltere, competi
ție de mare amploare la care au 
participat 240 de concurenți, re- 
prezentînd nu mai puțin de 35 clu
buri și asociații sportive.

Cea mai frumoasă comportare au 
avut-o halterofilii clujeni care, de 
altfel, au cîștigat cele mai multe 
titluri, secondați fiind de cei con- 
stănțeni și bucureșteni.

Recordul european (140 kg.) sta
bilit de Vasile Daniel (C.S.M. Cluj) 
la cat. 60 kg. constituie primul re
cord de haltere al anului realizat 
de un sportiv român. Halterofilul 
clujean deținea recordul continental 
de anul trecut, stabilit la Havana, în 
Cuba, la stilul aruncat : 139 kg.

Constănțeanul Vasile Iancu (ca- 
teg. 52 kg) a stabilit și el două re
corduri naționale : 112.5 kg la „a- 
runcat" (vechiul record 110 kg), și 
la „total" 192,500 kg (vechiul re
cord 187,500 kg). Al patrulea re
cord a fost doborît de Ștefan Krai- 
cik (C.S.M. Cluj) la 
127,5 kg.

La culturism, pe primele locuri 
s-au clasat: cat. pînă Ia 1.87 m — 
D. Cioroslan (Clujeana Cluj), cat 
peste 1.68 m — P. Neagu (Olimpia 
Buc.).

Iată campionii republicani pe 1973 
la haltere: JUNIORI MICI cat. 52 
kg: Gh. Costa (C.S.M. Cluj) 175 kg 
(75,100); cat. 55 kg: M. Vereș (Clu
jeana) 130 kg (80, 100); cat. 67,500 kg: 
ștefan Filip (Dunărea Galați) 190 kg 
(62,5, 102,5);*cat. 75 kg: I. Toth (C.S.M. 
Cluj) 195 kg (90. 105): cat. 82.500 kg: 
Fr. Serestely (C.S.M Clu.i) 207,5 kg 
(97,5, 110 kg); cat. 90 kg: M. Iacob 
(Rapid Buc.) 222.5 kg ;9’,500, 130):
cat. 110 kg: M. Cătănici (C.S.M. Chil)
227.5 kg (97,5. 130); cat. 4 110 kg : 
Z. Rath (Otelul Tg. Mures) 225 îcg 
(95, 130).

JUNIORI MARI: cat. 52 kg: V. 
Iancu (Ș.N. Constanta) 192,50 kg (8'.
112.5 n.r.); cat. 56 kg: L. Ilia (Ranid
Buc.) 200 kg (87,5, 112): cat. 60 i:g: 
V Daniel (C.S.M. Cluj) 240 kg (109, 
140); cat. 67,500: M. Balas' (C.S.M. 
Cluj) 240 kg (107.5, 132,5); cat. 75 kg: 
S. Apostol (Rapid Buc.) 252.5 kg (Hf>. 
142,5); cat. 82,500 kg: P. Neagu (O- 
lințpia Buc.) 260 kg (115, 145); cat. 
90 kg: I. Oraș (C.S.M. Cluj) 245 kg 
(110, 135); cat. 110 kg: A. Drttjoric 
(Rapid Buc.) 255 (112,5, 142.5); cat.
140 kg: Ștefan Kraicik (C.S.M. Cluj) 
277,500 kg (127,5, 150).

Cornel POl’A — coresp.

de prima- 
ipte. sper- 

sa iile. 
încheierea tu- 

iirsul pe categorii
ieiaite confruntări 

țiue participante vor C 
în luna octombrie.
la Intîlnirile de la 

ptămînii trecute, tre- 
nem că unii dintre lup- 
i fruntași p-au fost în 
mă ifî'DOzine* dev luptă, 

la București, s-âu • reunit 
ții (Dinamo București, 
Nicolir.a Iași) ce au în 

ponccța lor mulți sportivi com- 
pcr.cr.ți ai loturilor republicane. 
Așa ciun era și firesc, judecind 
5.:-ă numele concurenților din 

i Dinamo, se aștepta ca aceste 
-?eri să fie deosebit de dispu

ta acești sportivi de valoare 
etaleze cunoștințele tehnice, 

rpte deschis și. mai ales. în 
ul regulamentului intemațio- 

(pe care mulți dintre ei îl cu- 
foarte bine), care pretinde să 

e execute cît mai multe procedee 
nice. Dar. n-a fost așa. N-a fost 
pentru că. în general, s-a lup- 
exagerat de prudent, mizindu-

se pe împiedicarea adversarului do 
a realiza puncte tehnice, tactică 
sancționată prompt în marile con
cursuri internaționale. La între
cerile disputate duminică diminea
ța, in sala Dinamo, din 
de meciuri susținute (au 
Si Ir/.îlr.iri aminate, iar 
și Dinamo au avut echipele Incom
plete). șase s-au încheiat cu de
cizii de descalificare pentru luptă 
pasivă. în trei dintre eie fiind 
descalificați ambii eoncurenți. 
CInd în rindul celor ce au fost 
eliminați de pe saltea pentru inac
tivitate se numără sportivi ea M. 
Pfrcă’abu, T. Pancă, Gh. Urian sau 
N. Cristea, antrenorii nu au mo
tive să fie mulțumiți- Pe altfel, 
antrenorul federal Ion Crisnlc, 
prezent și el la întreceri, ne-8 
mărturisit că nu i-a plăcut ma
niera în care au evoluat mulți 
dintre sportivii prezenți la etapa 
organizată de clubul Dinamo.

fn schimb, am constatat cu sa
tisfacție buna pregătire a unor 
concurenți tineri, ca Gheorghe E- 
remia (Dinamo), Claudiu Zanier și 
Gheorghe Gheorghe (Steaua), ce 
s-au dovedit dornici de afirmare, 
ca și a unor sportivi consacrați. 
ca Petre Coman (Steaua), Vasile 
Țigănaș și Stelian Morcov (Nicol i- 
na) și Stelian Popescu, Florian Moț 
(Dinamo), core au abordat parti
dele cu toată hoiărîrea si seriozi
tatea.

Nu putem Încheia referirile la 
reuniunea din București fără a ne 
manifesta dazacordul cu prezența 
antrenorului ieșean < Mircea Btdiu) 
In haine de stradă la o competiție 
oficială, motiv pentru care nici 
n-a putut acorda asistența cuve
nită elevilor săi. fiind îndepărtat 
de la coltul saltelei, pe bună drep
tate. de arbitrul principal al com
petiției, prof. Gheorghe Conciti 
(Galați).

Analizînd rezultatele celorlalte 
formații programate în diferite lo
calități din tară se desprinde aoa 
riția unei maturizării destul de ra
pide a unor formații recent promo
vate în prima divizie, ca C.S.M.

cu V. Agavriloaie (Nicotină), tinărul dinamovist Gh. Eremia 
nouă acțiune prin care intenționează să-și ducă adversarul țu 
umerii pe saltea, tentativă care, în final, i-a reușit.

surprinzătoare în fața luptătorilor 
din Petrila, chiar în Valea Jiului, 
cedînd apoi, în disputa cu sportir 
vii de lă C.S.M. Cluj . întrecerile 
din cadrul turneelor pe categorii 
ne vor aduce, probabil, și alte 
asemenea constatări îmbucurătoare...

Reșița. Jiul Petrila, Constructorul 
Hunedoara și C.S.M. Cluj. Dacă 
în primele meciuri susținute, chiar 
pe teren propriu, echipele amin ■ 
tite n-au reușit să cîștige nici o 
partidă, în etapa de duminică ele 
au obținut victorii prețioase, unele 
dintre ele chiar și în deplasare. 
Formația reșițeană și-a valorificat 
deplin avantajul terenului pro
priu, cîștigînd două meciuri la 
scoruri concludente (33—7 cu Va
gonul Arad și 25,5—14.5 cu Șc. 
sp. Olimpia Craiova). Jiul Petrila 
a învins pe teren propriu forma
ția C.S M. Cluj, iar Constructorul 
Hunedoara a realizat o victorie

CURSE SPECTACULOASE, DAR...

CATEGORIA I (13 rezultate) : 1
variantă 50% a 20 656 lei; 1 varian-

tă 25% a 10 328 lei și 14 variante 10% 
a 4 131 lei ;

CATEGORIA a II-a (12 rezul
tate) : 70,95 variante a 1 502 lei ;

CATEGORIA a lli-a (11 rezul
tate) : 858,70 variante a 166 lei.

Vasile Daniel (C.S.M. Cluj)
140 kg la

autorul unui 
„aruncat” —

nou record european la juniori; 
categoria pană.

■
La baza hipică din Calea Plev- 

nei s-au desfășurat două au active 
concursuri de călărie, unul orga
nizat de către C.M.E.F.S.-Bucu- 
iești prin comisia sa de speciali
tate și dotat cu „Cupa municipiu
lui" și un al dcilea, sub egida clu
bului Steaua. dotat cu „Cupa 
Steaua"

întrecerile au furnizat un fru
mos spectacol, apreciat de nume
roșii spectatori prezenți, toți spor
tivii străduindu-se să demonstre
ze că s-au pregătit cu conștiincio
zitate pentru noul sezon.

Avînd în vedere caracterul de 
verificare al călăreților, nu s-au 
efectuat departajări stricte între 
concurenți, locul I revenind la ma
joritatea probelor ex-aebuo 
multor călăreți.

„Cupa Steaua" a cuprins 
probe, destinate juniorilor, seniori
lor și membrilor lotului național 
de obstacole. La juniori începători, 
primele locuri au fost ocunate de 
Edith Codiță (Steaua) cu Vinovat. 
Cristian Grigore (Filmul) cu Va
ma, Răzvan Stroeșcp (Steaua) cu 
Șaghia. în proba în care au evo
luat juniorii avansați și caii înce
pători cele mai bune comportări 
le-au avut Răzvan Stroescu (Steaua)

Șaghia. Oscar Recer (Dinamo) 
Begonia. Victor Rus (Dinamo) 
Jantuan, Dumitru Velea iSteaua) 
Dorobanț. Sile Mircea (Dinamo) 
Alun. Dintre componenții lo- 

Dumitru Velea cu Sonor și

cu 
cu 
cu 
cu 
cu 
tului, 
Albinița, Oscar Recer cu Jak, Au
relian Stoica cu Fikup s-au deta
șat printr-o evoluție bună. „Cupa 
Steaua" a fost atribuită juniorului 
Răzvan Stroescu care a avut cea 
mai frumoasă evoluție, clasîndu-se, 
in același timp, pe un loc fruntaș 
intr-una din probe.

Și în „Cupa municipiului Bucu
rești" am asistat la dîrze dispute. 
La categoria juniori începători șa
se concurenți s-au detașat : Cristian 
Grigore (Filmul), cu Vama, Gheor
ghe Teodorescu (Filmul) cu Răsfățat, 
Edith Codiță (Steaua) cu 
vat, Elena Mărgineanu 
ua) cu Pipăruș, Radu 
(Filmul) cu Arcaș, Răzvan 
ru (Steaua) cu Cabotin. Pe 
trei locuri la juniori avansați s-au 
clasat Răzvan Stroescu (Steaua) cu 
Șagliia, Victor Rus (Dinamo) cu 
Jantuan și Nicolae Vlad (Dinamo) 
cu Prejmer. La categoria semi- 
ușoară, rezervată seniorilor, s-au 
remarcat Eugen' Ionescu (Dinamo), 
Sile Mircea (Dinamo). Oscar Rc- 
tcr (Dinamo), Enache Boiangiu 
(Filmul), Gheorghe Moișeanu (Di
namo).

Prima
sice din___________ -----
Iul republican de creșterea și califica
rea cailor de rasă — a atras, cu con
cursul timpului frumos, o asistență con
siderabilă pe cimpul de curse ploieștean. 
Cursa in suie, insă, a decepționat. Cînd 
afirmăm asta nu ne gîndlm neapărat că 
vedetele loțulul actual și. firește, niarile 
preferințe ale publicului — Senzația și 
Rațiunea — au jucat roluri obscure. 
Afirmația se referă la modul simplist 
de desfășurare a alergării. Dobindind 
cam brusc maximum de valoare. Kilo- 
wat a luat imediat comanda ostilităților 
și, corecttndu-și recordul carierei, a lă
sat adversarilor Ipostaza de urmăritori 
resemnați. Prin prisma recordurilor în
scrise, Joviala, Odisen, Formula și chiar 
Habar pot fi considerați învinși onora
bili. Restul a făcut figurație pentru 
cine știe care altă alergare. Cu impor
tante salturi de valoare au cîștigat spec
taculos: Sabator, Antet, Datina, Hallna 
și Palmier. N-au evoluat la valoarea 
reală: Busuioc, Teodora, Raliu, Garo- 
fița. Panama, Rîs, Rapsod, sergent Si 
Karlinga. Enunțarea e destul de nume
roasă și sezonul abia a început. Asta nu 
prevestește nimic bun pentru viitor, da
că nu se intervine drastic.

Rezultate tehnice: Cursa I. Sabotor
(I. Oană) 33,8, Hegemona, Simplii 2. or
dinea 24. Cursa II-a. Antet (Ă. BrailOW- 
sky) 32,4, Suzana, simplu 2, event 10, 
ordinea 17. Cursa a IH-a. Datina (S. 
Onache) 28,7, Cumulus, simplii' 7. event 
41, ordinea 44. Cursa a IV-a. Halins (N. 
simlon) 31,2. Măcieș. Simplu 8, event 
47, ordinea 50, triplu cîștigător Închis. 
Cursa a V-a. Gabarit (V. Gheorghe)
27.2. Viraj simplu 3. event 34, ordinea 
44. triplu cîștlsător 630. Cursa a VI-s. 
Kilowat (G. Solcan) 27,8, Joviala. Ha
bar, simplu 3, event 21, ordinea 87, tri
plu cîștigftor 276. ordinea triplă 1046. 
Cursa a VII-a: Palmier (Gh. Ciobanu)
35.2, Soveja, simplu 4, event 11, ordi
nea 39. ,

Pariui austriac ridicat la suma de 
25.188 lei, a fost cîștigat. de 9 combinații 
cu S eîștigători revenind fiecăruia cîte 
1.300 lei. Report 12.597 lei.

Niddy DUMITRESCU
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LA BUDAPESTA
Tinerii noștri popicari care se pregă

tesc pentru campionatele europene de 
juniori au participat la un important 
concurs internațional, alături de echi
pele reprezentative ale Ungariei și R.D. 
Germane, desfășurat la Budapesta. Spor
tivii noștri au avut o comportare bună 
la acest' triunghiular, cîșțigînd locul I In 
intreeerea pe echipe la fete sl locul se
cund ia băieți.

Iată rezultatele — echipe FETE : 1.
ROMANIA ,;242s pd (cele mai tvane re
zultate le-au obținut Vasilica Pintea — 
41S. Erica Szasz — 414, Mirica Bălașa — 
413), 2. Ungaria 2377 pd, 3. R.D. Germa
nă 2374 pd. BĂIEȚI : 1. Ungaria 5393 pd,
2. România 5226 pd (Grigore Marin — 
M4, tem stefucz — 808. Cezar Lebădă 
— 874), 3. R.D. Germană 5103. In tur
neul individual — prin adițiune de 
puncte de la concursul pe echipe — pe 
prirțiele trei locuri s-au clasat : FETE :
1. Vaczi (Ungaria) 890 (în turneul indi
vidual 430). 2. Linder (R.D.G.) 948 -----
3. Erica Szasz (România) 837
PAIETT: I - " ‘ —
2. Grigore Marin (România) 
a. Ostereich (R.D.G.) 1335 (936).

Astăzi după amiază, începînd de 
la ora 17, terenul Tineretului din 
Capitală găzduiește un meci aștep
tat cu interes. Este vorba de întîi- 
nirea restanță de handbal mascu
lin dintre Universitatea Bucu
rești și Minaur Baia Mare, conțînd 
pentru etapa a XX-8 din divizja

Astăzi de la ora 17, pe terenul
Tineretului

A. Atât 
baliștii 
nă cele
— cei dinții pentru a se menține 
în cursa pentru 
pentru a reduce 
desparte da jocul 
tuluL

bucureștenii cit și hand- 
bâimăreni doresc să obți- 
două puncte aflate în joc

titlu, iar ceilalți 
diferența care-i 

III al clasa men-

REZULTATE SCONTATE IN DIVIZIA
Duminică s-au disputai 

din cadrul celei de a XIII-a 
a diviziei B de handbal. Iată 
țațele înregistrate :

jocurile 
etape 

rezul-

B’jcu-

jen 32—29 (19—13). 
naști — S.C. Bacău

B

(433),
_________________ _ «23) : 
I. Csanyi (Ungaria) 1M3 (949). 

s Marin (România) 1836 (912),

FEMININ, Seria I: IGEX 
rești — Confecția 9—22 (6—8), Vul
turul Ploiești — Universitatea Iași
5— 13 (3—3) ; Seria a n-a : Univer
sitatea Cluj — C5.M. Sibiu »—11 
(4—6), Sparta Mediaș — Voința Si
ghișoara 19—11 (9—8). Jiul Petro
șani — Universitatea II Timișoara
6— 9, Constructorul Baia Mare — 
Teba Arad 14—3 (3—6).

LOTUL REPREZENTATIV DE JUNIORI
l$l REIA AZI PREGĂTIRILE

Ieri, 2-0 cu Metalul București

se reunește lotul 
juniori care își

în etapa a Il-a a turului 4 al di- 
viziei B, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : MASCULIN : 
Universitatea Craiova — Olimpia 
Sibiu 76—70 (34—36), C.S.M. Iași — 
Rapid C.F.R. Galați 77—63 (42—27), 
Cri^til Oradea ■— Medicina Tg. Mu
reș 67—65 (30—35), Voința Timișoa
ra -w -Censtnuctprul Arad 79—65 
(37—31), Mureșul Tg. Mureș — Clu
jeana 92—56 (44—23), Voința Zalău
— Sănătatea Satu Mare 95—61 
(48—25), A.S.A. Bacău — Politeh
nica Iași 59—82 (35—42), C.S.U. Ga
lați — Politehnica Brașov 89—54 
(47_35) ; FEMININ : C.S.U. Galați
— Confecția Focșani 112—35 (63—21), 
Metalul Salonta — Medicina Timi
șoara 39—33 (19—6), Voința Brașov
— Voința Oradea 53—52 (24—30), 
Constructorul Arad — Rapid Deva 
56—49 (30—28), Universitatea Iași
— Confecția Dorohoi 87—23 (42—9), 
Universitatea Craiova — Crișul II 
Oradea 39—37 (19—16).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții T. Siriopol, E. Su- 
ranyi, C. Gruia, Gh. Cotrău, V. Po
povici, 
Albu, 
lacob.

MASCULIN. Seria I : Agronomia 
Iași — Știința Bacău 22—21 (12—11). 
Rapid București — Rafinăria Telea-

Relonul Săvi- 
22—24 (10—13), 

Voința Gh. Gheorghiu-Dej — C.S.U. 
Galați 12—18 (5—8), Universitatea 
Craiova — Comerț ții Constanța 
19—13_ (9—1) : Seria a n-a : Bana- 

Reșița 
Făgăraș 

27—17 
Metalul 

Copșa Mieă 0—6. Știința Lovrin — 
Timișul Lugoj 29—19.

Corespondenți : C. Harea, A. Va- 
t'lescu. St. lacob. L- Valentin. C. 
Crețu, V. Popovici, Gh. Gtuhju, C. 
Neznteanu. C. Popescu. T. Tudose, 
Z. Kișnoveanu. S. Băioi. 
tan. E. Fehervari.

Azi în Capitală 
reprezentativ de 
reia pregătirile în vederea parti
cipării la turneul final U.E.F.A. 
— 1973.

Antrenorii C. Ardeleana și I. 
Voinescu au convocat următorii

jucători: Ciurea și loniță — por
tari ; Chivu, Cotigă, Negruțiu, 
Nagy, Lucuță, Belodi — fundași; 
Iuga, Munteanu, Hurloi, Băcescu, 
Balați — mijlocași; Petrișor, Stoi
ca, Răducanu. Sumulanschi — ata
cant i.

A început numărătoarea inversă a 
meciului cu Albania și pentru lotul 
de tineret. Ieri dimineață fotbaliștii 
antrenați de Cornel Drăgușirt șl E- 
meric Jenei au susținut, pe stadio
nul din Pantelimon, primul joc de 
verificare. Adversar — merituoasa 
formație Metalul București.

A fost un joc de verificare dispu
tat pe durata a trei reprize de cit 
30 de minute. Un joc In care s-a ur 
mărit, în special, mobilitatea, spi
ritul ofensiv, marcajul, presingul și 
viteza de execuție a fiecărui jucă-

D. Diaconescu, C. Cretu, S. 
St.M. Bonțoiu, I. Ian cu,

K * AZI, STEAUA ISRAEL
Astăzi se dispută în sala Floreas- 

ca, la ora 
de baschet 
zentativa 
Steaua.

18. întîlnirea amicală 
masculin dintre repre- 
Israelului și echipa

‘ul Timișoara — CJS.M. 
11—12 (5—5), Nitramonia 
— Cor s tractorul Oradea 
(12—11), AKA. Sibiu —

T. Tohi-

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
Feminin MASC'JUN

DUPA 22 DE ETAPE
IN DIVIZIA A

Cu cele 16 goluri marcate sîmbâță,• ___ _ ... ,
tG-.alui lor a ajuns Ja 412. Media golu
rilor pe etapă a coborît la 18,72, iar cea 
pe partidă, la 2,34.
• Situația celor 412 goluri pe com- 

mente este următoarea : 24 de fun
da,. au înscris 57 de goluri, 41 de mij
locaș: (129), 71 de atacanți (237).
• Cui da (Sportul studențesc) a în-

scris primul său gol din acest campio- ----  e_ --------... .. . . - g01gețe-
F. C.

— 11, F.C. Argeș, Steagul 
Bacău și Sportul studențesc 
și C.S.M. Reșița — 9. U.T.A., 
Mureș, UiȚiv.' Craiova și Ra- 

„U4* Cluj, Dinamo, Steaua,

CIFRELE VORBESC...

L
î.
5.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

16.

Univ. Timișoara 
I.E.F.S. București 
Univ. București 
Textila Buhuși 
Rulmentul Brașov 
Constr. Timișoara 
Voința Odorhei 
Rapid București 
Progr. București 
Mureșul Tg. M.

22 14 1
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18 2
2
3
1
5
1
3
3
1 28 155-272

14
11
10
7
8
4
3
1

2
3
4
8

11
19
18

288-1M
814-214
214-217
252-264
191-283
221-244

13 214-247
14 188-274

3»
38
34
25
n
19
17
U

9
3

X
X
X
X
X
X
T.
X
3.
li.

a u 1 2 T7
29 15 « 1 513-361 34
a U X 395-15Î 2S
a 19 3 • 314-2K 23
a • 3 19 293-233 19
a 8 3 U 339-367 19
a I 4 19 313-311 18
a T 3 U 322-341 17
s « 2 14 *£3-»4 14
a 2 1 13 ZS3-391 3

nat. Pică în prezent, pe lista 
riior figurează 136 de jucători : 
Constanța " *
roșu, S.C. 
— 10. Jiul 
AS.A. Tg. 
pid — 8, 
Pe.rolul și C.F.R. Cluj — 7.
• Nici in această atapă F.C. Argeș nu 

a primit gol acasă. Portarul Stan nu a 
mai sees mingea din plasă la Pitești,

etapa a IY-a (2ț septembrie), de 
ia meciul cu F. C. Constanța.
• Simbăta oaspeții au Mștigat două 

partide. Din cele 176 de meciuri, ei au
vjctpria in 21 (Univ. Cralqva, 

S C. Bacău și C.F.R. Cluj — 3, Dinamo, 
F.C. Argeș și Steaua — 2, Jiul, Peiro- 

: Rapid, ,,U“ Cluj. F.C. Constanța 
». U.T.A. — 1 : deci C.S.M. Reșița. 
Steagul roșu. A.S.A. Tg. Mureș Șl Spor
tul studențesc n-au ciștigat în depla
sare) <5 s-au terminat lă egalitate, iar 

au revenit gazdelor.

• în această etapă S-a dictat o sin
gură lovitură de la 11 m : in partida 
C.F.R. Cluj — Jiul și ea a fost trans
formată de Adam.

O Dumitriu IV este al 16-!ea jucător 
eliminat de Pe teren de la începutul 
campionatului. Iată situația pe echipe : 
A.Ș.A. Tg. Mureș și Dinamo (Dumitra- 
che de 2 ori) — 3 eliminați, Steagul 
roșu, „U“ Cluj. Sportul studențesc și 
U.T.A. — 2, Jiul, Univ. Craiova și 
Steaua — 1, iar C.F.R. Cluj, F.C. Argeș, 
S.C. Bacău, Petrolul. C.S.M. Reșița. 
Rapid și F.C. Constanța — nici unul.
• Sîmbătă s-au arătat numai 3 car

tonașe galbene (Broșovschi, Munteanu 
și Pescaru). In 4 partide (F.C. Argeș — 
A.S.A. Tg. Mureș, C.F.R. cluj — Jiul, 
Univ, Craiova — F.C. Constanța și Pe
trolul — Rapid) conducătorii jocurilor 
nu au folosit nici un cartonaș.

A In această etapă am consemnat 3 
noi apariții în actualul campionat : 
Petrișor (U.T.A.), Soșu (S.C. Bacău) și 
Istrătescu (Petrolul). După 22 de etape, 
cele 16 divizionare A au folosit 345 de 
jucători •
• Cronicarii ziarului nostru au acor

dat celor 8 arbitri (N. Rainea, Tr. 
Moarcăș, O. Antlerco, A. Bcntu, Gr. Bir- 
sau, M. Bică, I. Cimpeanu și N, Petrl- 
ceanu), care au condus partidele eta
pei a XXII-a. cite 5 stele, dori in total 
40 (record absolut). După 22 de etape

pri-cei 32 de cavaleri ai fluierului au 
mit 774 de stele: de 103 ori cite cinci stele, 
de 51 de ori cite patru, de 13 ori câte 
trei, de 6 ori cite două și de două oritrei, de 6 ori cite două și de 
cite o stea.
• La partidele acestei etape

tat peste 100 000 de spectatori, 
mulți — 25 000 — au urmărit 
Univ. Craiova 
cei mal puțini ... ...___ _
3 000 — au fost prezenți la intilnlrile 
care au avut loc in București. Fină în 
prezent, cele 176 de partide au fost ur
mărite de 2 031 000 de spectatori (me
dia pe etapă aproximativ 91 000). Cei 
mai mulți s-au Înregistrat in etapa a 
xix-a : 161 000, iar cei mai puțini In 
etapa a Xiv-a : 53 500.
• Clasamentul orașelor, pe baza me

diei de spectatori — cifră aproxima
tivă, după 22 de etape se prezintă ast
fel : 1. CRAIOVA 23 200, 2. București
15 100, 3. Reșița 14 000. 4 Ploiești 13 300, 
5—6. Constanța și Pitești 10 500. 7. Tg. 
Mureș 10 300, 8—9. Bacău șl Brașov 9 900,
10. Arad 9 100. 11. Cluj 7 300, 12. Petro
șani 4 400.
• Situația in „Trofeul Petschovschl",

după 22 de etape, este următoarea : 1. 
PITEȘTI 9,09, 2. Ploiești 9,03. 3. Cluj
8.93, 4—5. Arad și Tg. Mureș 8,90, 6.
București 8.72. 7—8. Bacău și Constan
ța 8.50, 9. Petroșani 8.27, 10. P.cșița 3,25,
11. Brașov 8.00. 12, Craiova 7,63.

au asis- 
Cei mai

............  ' meciul
F.C. Constanța, iar 
— 4 000 șl, respectiv, 

au fost prezențl ' “ " ' "

tor, uri meci în care a interesat mal 
puțin rezultatul și mai mult compor
tarea de ansamblu a echipei. Lotul 
a ctștigat cu 2—0, dar ceea ce inte
resează în primul rînd este evoluția 
sa. O evoluție bună, cu mișcare con
tinuă și faze spectaculoase, bine gîn- 
dite, o evoluție în 
fensiv nu a rămas 
ție. Cu atit mai 
comportarea de ieri, 
rul metalurgiștilor, 
tocmai în dorința de a ajuta lotul, 
a rulat 20 de jucători, reușind sâ 
fie, astfel, un foarte bun sparing- 
partener. In acest context, primele 
două reprize au relevat tonurile ma
jore ale jocului 
Mobilitatea foarte ..........
ofensiv, susținut mai ales de forma 
bună a lui Mulțescu, Moldovan. An- 
ghel, dar și a fundașilor Anghelini 
și Mateescu, au duș și Ia înscrierea 
celor două goluri în următoarea 
ordine: în min. 26 Moldovan trimi
te o pasă lungă la Mulțescu, acesta 
Pătrunde bine în careu și din col
țul drept înscrie cu un șiit abil; în 
ntin. 48 după o fază spectaculoasă 
terminată cu un corner, Lucaci exe
cută lovitura de colț și Du<lu Geor
gescu liftează halonul cu exteriorul 
Pe unghiul lung, în gol.

Cei doi antrenori al lotului au ru
lat toți jucătorii. în prima repriză 
lotul a jucat în următoarea alcătui
re: Cavai — Anghelini, Cingarin, 
G. Sandu, Purima — Visan, Moldo
van, Mulțescu — Anghei, Koznai, 
Lucaci. în repriza a doua: Cavai — 
Anghelini, Sătmăreanu II, G. San
du. Mateescu — Dumitriu IV, Mol
dovan, Mulțescu — Angliei, Dudu 
Georgescu, Lucaci. în repriza a 
treia: Cavai — Anghelini, Sătmă
reanu II, Ciugarin. Mateescu — Du. 
mitriu IV, Moldovan, Mulțescu — 
Lucaci, Dudu Georgescu, Petrescu.

Ieri după-amiază lotul de tineret 
a susținut un ușor antrenament în 
care au fost solicitați mai ales ju
cătorii care dimineață evoluaseră mai 
puțin. în ultimul moment a fost con
vocat portarul Ion Gabriel (Jiul) in 
locul lui Ștefan („U" Cluj) care, ne- 
motivat, nu s-a prezentat la lot.

care spiritul o- 
o simplă inten- 
apreciabilă este 
cu cit antreno- 
Paul Popescu,

selecționabililor. 
bunn și spiritul

PATINAJ

UN NOU CONCURS
începînd de miine dimineață și 

în continuare vineri și sîmbătă, pa
tinatorii artistici fruntași din în
treaga țară își vor disputa întâieta
tea în cadrul ultimei competiții a 
sezonului, „Cupa României*.

întrecerile, programate pe pati
noarul „23 August"* din Capitală, se

DINAMO BUCUREȘTI—GWARDIA VARȘOVIA

După cum se știe, clubul Dinamo 
București aniversează 25 de ani de 
actjvitaie. In cinstea acestei sărbă
toriri, pe frumoasa bază «portivă 
âin șoseaua Ștefan cei Mare se vor 
organiza numeroase întreceri, mul
te dintre ele internaționale. Una 
din acestea va avea Ioc duminică

6 mai, la ora 10. Este vorba 
întâlnirea internațională de 
dintre echipele Dinamo București 
și Gwardia Varșovia. Iubitorii spor
tului cu mânuși vor ave3 prilejul 
să-i revadă în Capitală. după mul
tă vreme, pe cgnotuțli boxeri po 
lonezi, care vor încerca să țină

de 
box

incerta să
piept valoroasei echipe xruTiLstice 
a dinamovistilor.

ETAPA AGITATA AIN

Mircea M. IONESCU

Azi la Cimpina

AL „ARTISTICILOR
Observatori din R.D. Germana 
la meciul România — Albania 

(tineret sub 23 de ani)

SERIA I
H-imc-CA.M. Suceava—Mixerui Gura 1 

ruiui 5—1 (2—1).
Cristalul ‘ Dorohoi—Mmobndui

D -wi 3—1 (**4>< 
NicpUna Iași—A-5 A. Ozapuiung

(0—4). ' _____
Textila Botoșani—Strâd-air.ia Suceava

»-o.
Danubiana Roman—Unirea las 

(3-1).
Foresta Fălticeni—Victoria Rooaa
Avîntul Frasin—LT_A_ iași 1—»
(Corespondenți • V. Halinsehi. L 

dache, V. Diaconescu, ~ 
Chiriac, U. Traian).
1. C.S.M. Suceava
3. Danubiana Roman
3. Victoria Roman
4. Avîntul Frasin
5. Foresta Fălticeni

A. Nicotină iași
7. A.S.A. Cimpulung
8. Străduința Suceava
». Minerul Gura 

Humorului
10. Cristalul Doronoi
11. Minobradul Vatra 

Dornei
12. Unirea laș!
13. Textila Botoșani
14. I.T.A. Iași

Etapa viitoare (S mai) : 
colina Iași (0—2), victoria 
tui Frasin (1—0), Străduința Suceava— 
Minobradul Vatra Dornei (0—5). A.S.A. 
Cimpulung—Danubiana Roman (1—2), 
Foresta Fălticeni—C.S.M. Suceava (1—4). 
Unirea lași—Textila Botoșani (2—3). Mi
nerul Gura Humorului—Cristalul Doro- 
hoi (1—2).

L Metalul Wjx
X Carpru
X Carrur-aru; Bu

X 
x

M *
I I
I 7 

>t 
î
1

1—1

J-l

X
X 
LX

I

4
4
3
4
4 
f
4

<
4
4
s <

8
8

3 3 14

*3—fî

-23

ua Doi- 
Douta

Neagu, Sutnosa Grigorescs. Dara 
Radulescu, Klaus Schell etc.

DIVIZIA C • VICTORIA CĂREI Șl MUREȘUL DEVA AU PIERDUT PUNCTE 
PREȚIOASE • CELULOZA CALARAȘI (SERIA A V-A) ARE CEL MAI 
BUN PUNCTAJ DINTRE TOATE ECHIPELE FRUNTAȘE

4ZENTÂRJ Șl RETRAGERI DE PE TEREN • UNIREA DEJ, FORMAȚIA 
TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI SERIEI A IX-A

PENALIZATĂ CU
• NEPRE- 

APUNCTE, în

s» 

î» 

1»:» Sft3 a

CJ-3L Boș

r m. To-,: ira—C.T.R. simeria 2—1

■C -<-----• t. Vl-iX-.Uv.
ta P. Iaun. L Colescu, I. Ș 
Tocsa Sc. Marton).
X M«r*5d Deva
X M-xer-- Teiiu;

X

p.

Minerul Borșa 
Rapid Jibou 
Someșul Satu Mare 
Unirea Zalău 
Constr. Baia Mare

19
19
19
19
19

10 27—30
9 18—28 

10 18—28 
10 19—31 
12 21—43

17
16
14
14
13

Așa s-a. marcat singurul gol 
meciul de la Craiova. Oblemenco, 
reia in plasă cu toată opoziția 
constănțenilor Nistor și Ștefănescu.

Foto: I. MIHĂICA

X

Duminică, 6 mai, se dispută la Bucu
rești meciul dintre echipele ele tineret 
(sub 23 de ani) ale României si Albaniei, 
contînd pentru campionatul european.

La această partidă și-au anunțat pre
zența doi observatori din R.D. Germană : 
antrenorul Holke și dr. Trapp.

Meciul R.D. Germana—România 
(tineret sub 21 de ani) 

La Altenburg

Așa cum se știe, la stirșitul lunii, mal 
precis în ziua de 27 mai, in țară la noi 
Va avea loc dubla îritîlnire de fotbal 
dintre reprezentativele de seniori șl de 
tineret (sub 23 de ani) ale României și 
R.D. Germane.

In afara acestor partide cu caracter 
oficial, forurile de specialitate din cele 
două țări au perfectat și o întîlnire ami- 
cală între selecționatele de tineret sub 
21 de ani.

Acest meci se va desfășura stmbăță 26 
mai in orașul Altenburg, în apropiere 
de Leipzig.

POIANA f.C. ARGEȘ
Azi, la Cîmpina, echipa F.p. Ar

geș susține un joc amical cu for
mația locală Poiana. întîlnirea este 
programată, de la ora 17, pe sta
dionul din localitate.

» U 
19 U 
1» 11
11 19
19
13
19
19

4
4

3
1
2
2
3
2
5
3

7
4
4
4

»
>4
22

14 
n
17

>—A=s: AJexsaln X 
X

Tun. 
sceta Câlan 
«re: Lupeni 

U M. Tim soara 
CFJL Simeria 
L'zurea Tomnatic

x—r

semia □ rv-c

19
19

19
14
19
19

7
3
3

17
17

Ooa

2 19 38—34 14
4 9 27—88 14
4 9 22—46 14
4 11 14-28 12

I.T.A. Iași—Ni-
Rorr.an—Avin-

7
4
4
4

a—H-
Mar. Mt-.;

(•-».
Cimepral Me;2—3 (O-3).
Ancora Gaia;;—Chimia 3ci_a î—I *»—O- 
Eiectrica Cor_rtanța—Comersuă Bră—•

nedisputat.
(Corespondenți • s. Slutea. S. Xaee L 

Baltag. L Cioboat*. B. Avram. V. Ș*“ 
tănescu).

■Șcraw Cariei

11

&
1

X 
X 
X
€ 
X

X

r*. GA DmscM. 
rx. C FiWI

IX An»,> I-- «9T®'

Ftacâra Marea* 19 3 4 3 a—u a
:• i t 3 3Z—19 H
U 5» 3 5 a—15 »

F-.C»rU ta * ti > < i a-a a
a ■
Aje±»±r-i. ÎI f 1 4 T9—u a
Vxttki DrixLiaz.4 19 T < 6 16—1» 31

Vale- I> 5 9 4 i: i>
PWro-tu. T--T-.V tiae j Ti 7 »-Jl U

Tr 29 9 9 T 21—14 13
C-FJL

âe Veâe 19 3 9 8 S—a 14
?.£ iXrr-2 rx 19 4 4 9 31—2Î M
C±_zr j GîeFî

FEÎ 19 3 4 1
■| 11—3 14

11 4
McrHumorului—Cristalul Doro-

SERIA a ll-o
•*•*& z

Qcna-rTextila Buhuși 2—1Oițyz.^Tg^.
<1—9).U.R.A. Tecuci—Viitorul Vaslui 6—0. 

Locomotiva Adjud—Relonul Săvineștl
1—1 (ff-«);

Rulmentul Birlad—Cimentul Bicaz 2—0 
(2—0).

Minerul Comănești—Trotușul Gh.
Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0).

Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej—Pe
trolul Moinești 2—1 (2—0). .

Letea Bacău—Unirea Tricolor Bir-acl 
nedisputat.

(Corespondenți : A. 
Sirbu, K Solomon, I.

Viitorul Vaslui 
Petrolul Moinești 
Relonul Săvinești 
Textila Buhuși 
Letea Bacău 
Locomotiva Adjud 
Constructorul 
Gh. Gheorghiu-Dej 
Rulmentul Birlad 
Oituz Tg. Ocna 
Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej 
U.R.A. Tecuci 
Minerul Comănești 
Cimentul Bicaz 
Unirea Tricolor 
Birlad

Etapa viitoare : Relonul Săvinești—Le
lea Bacău (0—1). Minerul Comănești— 
Oituz Tg. Ocna (0—0), U.R.A. Țecucț— 
Petrolul Molnâști (0—1). Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej—Constructorul Gh. Gheor
ghiu-Dej (0—2), Cimentul Bicaz—Loco
motiva Adjud (0—2), Viitorul vaslui— 
Textila Buhuși .(0—3), Rulmentul Birlad— 
Unirea Tricolor Bîrlad (3—0).

1. Constructorul Galați 1» 11 4 4 r—ii
2. Marina Mangatia 19 9 5 S a—u 33
X I.M.U. Medgidia 19 9 5 5 25—31 23
4. Oțelul Galați 19 9 4 4 13—14 32
5. Portul Constanța :? 7 6 4 25—14 39
6. Cimentul Medgidia 19 7 4 4 13—14 »
7. Viitorul Brăila 19 7 5 7 31—27 19
8. Chimia Brăila 19 7 5 7 25—24 19
9. Electrica Constanța 18 1 3 3 23—18 13

10. Dunărea Tulcea 19 7 3 9 19—» 17
11.
12.

Știința Constanța 
Granitul Babadag

19
19

4
3

8
14

7
4

17—22
17—23

14
14

13. Ancora Galați i? 4 4 9 14—» 1-
14. Comerțul Brăila 18 1 7 19 8—23 9

RAsftr

SERiA a VU-a

Cor»

Avei, V. Doruș, A. 
Bîrzan, C. --G. Gorun).

IX
14.

Fu— 
Prcrr» 
Gloria

14
14
19
19
19
19
19
19
1»
19
19
14
13
19

11 5
9 4
8 5

5
3
2
»
1
2
4
6

7 2
7 1
4 3

8
9
9
7
9
8
7
4

3
6
4
6
1
8
7
9
9
8
7

10
11
12

Ghelar—Furni
că lan—Unirea

31—11
23—21
33—19
27— 23
28— 26
33—18
23— 20
29—39 
26—24
24— 27
21— 25 
24—36 
24—31
22— 53

27
22
21
21
21
20
19
19
18
18
18 
1G
15
11

10.
11.
12.
13.
14.

Etapa viitoare : Unirea Zalău—Some
șul Satu Mare (0—2), Constructorul Bala 
Mare—Minerul Cavnic (1—4), Victoria 
Cărei—Rapid Jibou (2—0), Bihoreana
Marghita—Recolta Salonta (0—1), Bradul 
Vișeu—Minerul Bala Sprie (0—1), ' " * 
Sighet—Voința Cărei (0—1), Minerul 
Borșa—Topitorul Baia Mare (0—6).

SERIA a Xl-a

C.I.L. 
Baia

CITITI AZI NUMĂRUL 362
AL REVISTEI 000000

din sumarul careia vă recomandăm:

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.

19
19
19
19
18
19

19
19
19

11.
12.
13.
14.

19
19
19
19

18

10 
11

8
9
7
8

2
3
5
7
5
7

35—10
33—11
35—22
39—29
27— 20
28— 30

27
27
22
21
20
20

Etapa viitoare : Constructorul Galați— 
Oțelul Galați (2—0). Ancora Galați—E- 
lectrica Constanța (0—2). Chimia Brăila— 
Viitorul Brăila (3—2), Comerțul Brăua— 
Marina Mangalia (1—2), Știința Constan
ța—Portul Constanța (2—2), Granitul 
Babadag—Dunărea Tulcea (1—4), I.M.U. 
Medgidia—Cimentul Medgidia (2—0).

SERIA a V-a
Bucu-

7
7
7

6
5
4

6
7
8

25—31
24— 25
25— 25

20
19
18

Bucu-

Bucu-

3

7
5
7
4

3 12

18— 15
19— 23
18—25
20— 35

16—56

17
17
15
12

9

SERIA a lll-a
Florești—I.R.A. cimpina 2—0

Rm. Sărat—Petrolistul Boldești

Sirena București—-Dinamo obor 
rești 1—0 (1—0).

sportul ciorogirla—Flacăra roșie 
rești 2—3 (0—1).

Voința București—Autobuzul
rești 2—0 (1—0).

Tehnometal București — Azotul Slo- 
bqzla 0—2 (0—0).

Celuloza Călărași—Electronica Bucu
rești 2—0 (0—0).

T.M. București—Olimpia Giurgiu
4-1 (2—1).

Unirea Tricolor București—Laromet
București 3—2 (3—0).

(Corespondenți : O. Guțu, 
Gh. Vlad, C. Popescu, M. 
Harea și G. Octav).
1. Celuloza Călărași
2. T.M. București
3. Autobuzul Buc.
4. Flacăra r. Buc.
5. Olimpia Giurgiu
6. Azotul slobozia
7. Electronica Buc.
8. Unirea Tricolor 

București
9. Laromet București

10. Sirena București
11. Voința. București
12. Dinamo Obor Buc. 19
13. Tehnometal Buc. 19
14. Sportul piorogîrla 19

Etapa viitoare : T.M. ___ „ .
rea Tricolor București (0—1), Autobuzul 
București—Dinamo Obor București (0—0), 
Electronica București—Sportul clorogir- 
la (0—1). Flacăra roșie București—Voința 
București (0—0), Laromet București— 
Tehnometal București (0—0). Azotul 
Slobozia—Celuloza Călărași (1—2), Olim
pia Giurgiu—Sirena București (1—2).

p. Angliei, 
Stan, C.

19
19
19
19
10
19
19

19
19
19
19

38—10
34—25
27—15
23—17 
2X—2Q 
30—32 
19—15

32
24
23
20
20
20
19

Etapa rir-oare : Minerul 
r— Den (1—3). Victoria 
Touuut: (•—•». Vagonul Arad—Gloria
A.ad :• U.M. Timișoara—Electromo-

T- . ra (1—2). Mureșul Deva— 
l»r»yuul Timișoara (1—1). C.F.R. Si- 
■ ii'a Mâni ui Lupeni (8—1). Construc- 

u; Arad—Mmerui Teliae (1—3).

oara

SERIA o IX-a

GmpU 
F).

Unirea DejAne
1—1 f

C-LL. BUJ—DarmMa cluj 2—1 (1—0)- 
Vsuzea Alba TuBa—Minaor Zlatna 1—1

Mi .\rf

P

Ax-4—Mineral Bihor S—1 (1—0). 
r C md JStn» sirmei Cim-

(meciul 
scorul 
jocul). 
I. Ion,

de

I. 
A.

Victoria
(0-0).

Olimpia
S—2 (1-1).

Carpați Sinaia—Unirea Focșani 0—0.
Caraimanul Bușteni—Prahova Ploiești 

2-1 (1-1).
Șoimii TAROM București—Metalul Mu a 

0—0.
poiana Cîmpina—Chimia Buzău 2—0 

(2—0).
Chimia Brazi—Petrolul Berea 3—1 (2—1).
(Corespondenții N. Comao, T. Budes- 

eu, V. Feldman, V. Zbarcea. Gh. Bur- 
lea, C. Vîrjoghle și V. Albu).

8 24—21
8 15—17
9 24—35
8 15—21
7 18—19
8 21—28 
.3 12—46

8 
f 
8
5
3
3
2

București—Uni-

Minerul Bălan—Someșul Beclean 
(4-0).

Lacul Ursu Sovata—Vitrometan 
diaș 2—0 (0—0).

Unirea Cristuru Secuiesc—Viitorul
Gheorghienl 3—0 (0—0).

Viitorul Tg. Mureș—Oltul Sf. Gheor
ghe 3—0 (2—0).

Carpați covasna—Foresta Bistrița 3—1 
(1—0).

Gaz metan Mediaș—Forestierul Tg.
Secuiesc 4—0 (3—0).

Textila Odorheiul Secuiesc—Mureșul To- 
plița 7—1 (4-1).

5-1

Me-

Vulturii «eztla Luaoi—Știm» Pevc- 
ș»ni 4—: 0—1).Cimentul ~f. Jiu—Wserul M^dcva 
NOuâ 1—1 O—l).

Steagul rbțu Pjeana—Meva Dro&esa Tr. 
Severin J—• (1—4).

Dbnârea Cazafat—A_S. Bocșa »—1 (4—1). 
Metalul Cheiu Rcșu—Panduri. Tg “ 

â-1 P-4).
Metalul

(1—4).
Mmenil 

scorul de _ _ . _ ___  _____
Rovinari s-a retras de pe teren).

(Corespondenți : C. Olaru. O V 
nu. I. Julea. A. Trtistaru, B. Zen 
Avram și G. Juțânaru).

Topieț—Victoria Craiova

Mctru—Minerul Ro vinari
1—4 pentru gazde. echipa

Jiu

(la 
din

X
X
X
T.
X
X

IX 
n. 
IX 
IX 
14.

14
14
14
14
18
S
14
M
19
19
19
19
19
19

11 4
I 4

3
3
4
2
4
3
4
•

4 3 14
4 2 11
4 5 14
3 4 10

ii
9

18
9
7
8
7
8

4 31-14
4 27—19
5
4
4
4

50—16
23—17
35-14
21—21
20— 23
21— 23

8 20—27 
U 18—34

23—24 
15—21
9-23 

14-22

32
22
21
21
20
20
19
19 
18 
18
15
14
13
12

naUzatâ cu 4 puncte).

(Corespondenți : R. Bortoș, A Felcete,
P. Ion, I. Păuș, Fr. Gazdag, R. Zamfir
Și A. Pialoga).

1. Gaz metan Mediaș 19 12 4 3 48—12 28
2. Textila Odorhei 19 12 3 4 42—19 27
3. Viitorul Tg. Mureș 19 10 3 6 32—28 23
4. Lacul Ursu Sovata 19 8 5 6 30—25 21
5. Viit. Gheorghieni 19 9 3 7 23—28 21
6. Unirea Cristur 19 7 6 6 28—23 20
7. Minerul Bălan 19 8 3 8 29—24 19
8. Oltul Sf. Gheorghe 19 8 2 9 49—25 18
9. Vitrometan Mediaș 19 9 3 7 21—20 17

10. Forestierul Tg. Sec. 19 6 4 9 29—30 16
11. Mureșul Toplița 19 6 3 10 22—37 15
12. Someșul Beclean 19 6 2 11 16—59 14
13. Carpați Covasna 19 4 5 10 28—30 13
14. Foresta Bistrița 19 4 2 13 18—55 10

(Echipa Vitrometan Mediaș a fost pe-

Etapa viitoare t Mureșul Topllța—Uni
rea Cristuru Secuiesc (2—2), Viitorul 
Gheorghienl—Forestierul Tg. Secuiesc 
(2—1), Vitrometan Mediaș—Foresta Bistri
ța (1—6). Textila Odorheiul Secuiesc— 
Minerul Bălan (0—1), Oltul Sf. Gheorghe— 
Lacul Ursu Sovata (0—1), Someșul Be- 
clean—Carpați Covasna (0—7), ......
Tg. Mureș—Gaz metan Mediaș

SERIA a Xll-o

c.

Viitorul 
(1—4).

1.
X
3.

Vulturii Lugoj 
Minerul Motru 
Minerul Mold.

13 4
4U

3
3

41—12
49—14

4. A.S. Bocșa
5. Steagul Plenița
6. Metalul Tcpleț
7. Pandurii Tg. Jiu
8. Știința Petroșani 
». Dunărea Calafat

10. Metalul Oț. Roșu
11. Minerul Rovinari
12. Cimentul Tg. Jiu
13. Meva Orobeta T.S.
14. Victoria Craiova

Etapa viitoare : 
Nouă—Dunftrea 
C raiov a—Mine rul

9
9
9
9
9
9
8
7
6
6
6
5 3

3 
2
1
1
1 
0 
2
3
4
4
2

7 35—24
8 2J-28
9
9
9

10
9
9
8
9

11
11

21— 23
31—33
19—29
28—25
23—25
27—28
22— 23
16—37
18—29
13—38

IS
18 

Nouă
19 
19 
19
19
19
19
19
19
18
19 
19 
19

Minerul
Calafat

_______ Motra (1—7), 
Rovinari—Metalul Topleț (1—o), 
Oțelu Roșu—Știința Petroșani 
A.S. Bocșa—steagul roșu Plenița (0—2). 
Pandurii Tg. Jiu—Cimentul Te. Jiu (9—1), 
Meva Drobeta Tr. Severin—Vulturii tex
tila Lugoj (0—3).

(1—4),

21
50
19 
19 
19 
18 
18
17 
16 
16 
U 
13

Moldova 
Victoria 
Minerui 
Metalul

(0—1).

SERIA o VIII-o
Minerul Teliuc—Electromotor Timișoa

ra 2—4) (1—0).
Progresul Timișoara—Minerul Ghelar

3—2 (1—0).
Unirea Tomnatic—Mureșul Deva 1—0 

(1-0).
Minerul Lupeni— Vagonul Arad 1—0 

(0-0).
Gloria Arad—Victoria Călan 4—0 (1—0).
Furnirul Deta—Constructorul Arad 0—0.

Unirea Dej
Minaur Z.ama 
Ind. slrrr.e; C.T. 
Aurul Brad 
Arieșul Turda 
C.LL. BUj 
Unirea Alba fuha 
Metalul A:ud 
Soda Ocna Mureș 
Minerul Bihor 
C.IX. Gherla 
Arieșul C. Turzli 
Tehnoirig Cluj 
Derm ata Cluj

(Echipele Unirea Dej. Industria tiranei 
Cimpia Turzii și Arieșul Turda au fost 
penalizate cu cite 4 puncte).

Etapa viitoare : Unirea Alba ralia—Mi
nerul Bihor (0—1). Industria sirmei C. 
Turzii — Soda Ocna Mureș (0—0), C.LL. 
Gherla — C.I.L. Blaj (0—2). Arieșul 
Turda—Arieșul C. Turzii (1—2). Unirea 
Dej—Metalul Aiud (0—0), Dermata Cluj— 
Minaur Zlatna (0—2), Aurul Brad—Teh- 
nofrig Cluj (0—0).

SERIA o X-a

Baia Sprie—Constructorul Baia 
(2-1).

Satu Mare—C.I.L. Sighetu
4—0 (2—0).

Minerul
Mare 3—1

Someșul
Marmației

Topitorul Baia Mare—Bradul Vișeu
1—1 (1—1).

Recolta Salonta—Unirea Zalău 
(1-0).

Rapid Jibou—Minerul Baia Borșa
(1—0).

Minerul Cavnic—Victoria Cărei 
(0—0).

Voința Cărei—Bihoreana Marghita
(Corespondenți : Al. Domuța. Șt. Vida.

T. Tohătan, Gh. Cotrău, I. Ion, Z. De- 
brețeni).

1. Victoria Cărei
2. Minerul Cavnic
3. Topitorul Baia M.
4. Minerul Baia Sprie
3. Bihoreana Marghita
6. Recolta Salonta
7. Bradul Vișeu
8. Voința Cărei
9. C.I.L. Sighet

19
19
19
19
19
19
19
19
19

1
1
4
1
1
1
3
1
1

1—0

1—0

l-o

5—2

63-14
31— 22
37—18
30—26
32— 33
13—21
19—27
23-35
27—29

29
27
24
19
19
19
19
10
17

ZămeștiChimica Tîmâveni—Torpedo
2—1 (6-1).

U.P.A. Sibiu—Lotru Brezoi 0—0.
C.S.U. Brașov—Metalul copșa Mică 

1—0 (»—«).
Chimia Victoria—Carpați Brașov

(0-0).
Tractorul Brașov—C.F.R. Sighișoara

6—0 (3—0).
Independența Cisnădie—I.C.I.M. Brașov 

2—9 (1—0).
Textila Sebeș—Oltul Rm. Vîlcea 1 

(0-1).
(Corespondenți : I. Ducan, T. Manlu, 

Lorac, Gb. Matei, G. - ‘ - —
D. Ladant).

A. IileCarol,

1. Tractorul Brașov 19 12 5 2 44—12 29
X I.C.I.M. Brașov 19 10 3 6 28—13 23
3. Carpați Brașov 19 9 2 8 26—15 20
4. Indep. Cisnădie 19 9 2 8 27—27 20
5. Metalul Copșa M. 19 8 3 8 26—19 19
6. Chimia Victoria 19 8 3 8 31—28 iy
7. Oltul Rm. Vîlcea 19 6 7 6 29—30 1!)
8. C.S.U. Brașov 19 6 7 6 19—20 19
9. C.F.R. Sighișoara 19 6 6 7 17—24 18

10. Chimica Tîrnăveni 19 6 6 7 20—33 18
u. U.P.A. Sibiu 19 4 9 6 19—29 17
12. Lotrul Brezoi 19 6 5 8 13—33 17
13. Torpedo Zămești 19 5 3 11 22—22 13
14. Textila Sebeș 19 7 1 11 18—34 11

Sebeș a fost penaliza-

Metalui Copșa Mică—

(Echipa Textila 
ti cu 4 puncte).

Etapa viitoare : _____ ______________
Independența Cisnădie (0—0), C.F.R. Si
ghișoara—Chimica Tîmăveni (1—2). Tor- 
nedo Zămești—Textila Sebeș (1—3), 
I.C.I.M. Brașov—Tractorul Brașov (0—1), 
Lotrul Brezoi—Oltul Rm. Vîlcea (1—3), 
Carpați Brașov—C.S.U. Brașov (0—1), 
U.P.A. Sibiu—Chimia Victoria (1—2).

• O amplă prezentare a me
ciului Albania — România de 
duminică (două pagini cuprin- 
zînd : un reportaj la Shagov în 
mijlocul „tricolorilor'* ; informa
ții asupra echipei albaneze ; file 
din istoricul întâlnirilor dintre 
cele două reprezentative; date 
asupra jucătorilor ; situația la zi 
în grupa a IV-a a preliminarii
lor C.M.; portrete etc.)

• Relatări asupra etapei a 
XXII-a a Diviziei A (radiografia 
meciurilor, notele acordate ju
cătorilor și arbitrilor, echipa 
săptămînii și a întregului cam
pionat, clasamente combinate 
etc.).

• La „Interviul săptămînii

fostul internațional Michi Mihăi- 
lescu.

• O pagină de relatări de la 
cele mai interesante partide di
vizionare B de duminică...

• Noul președinte al U.E.F.A., 
Artemio Franchi, acordă un 
terviu în exclusivitate pentru 
titorii revistei.

• Comentarii asupra fazei 
nale a competițiilor europene 
tercluburi.

o Reportaje și știri din fotba 
Iul internațional.

e Magazin extern.
® Rubricile obișnuite : Dialo 

cu cititorii, Prim-pian, Carne; 
extern, Din fotbalul internațio
nal, Campionatele naționale în 
Europa.

in
ch

fi 
in-



Astăzi, pe terenul Olimpia, in campionatul de rugby ECHIPA FEMININĂ DE TENIS
A ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE

IN „CUPA FEDERAȚIEISABRERII CLUBULUI STEAU
O IMPRESIE BUNA LA BUDAPESTA

Un celebru antrenor, Bela Bay, apreciază foarte elogios comportarea lor

In turneul de polo de la Pescara (Italia)

eoctra

„CHEIE"

U LASAT

Otl
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o aoua stea m boxul sovietic? ® Riskiev invins fără

X, r Ger=

la care au par

ASTAZI, LA SOFIAȘTIRI • REZULTATE
UN MECI

c.

se • aseiincv

CAMPIONATE

șl Norvegiei. Victoria 
cu

în cadrul turneului pe care-1 între
prinde în Iugoslavia, echipa bulgară 
Slavia Sofia a susținut un joc cu forma
ția Radnickt Nîș. Fotbaliștii iugoslavi 
aii obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0), 
prin golurile marcate de Kotlajici (riiin 
50) și Martinovici (min. 87).

R. 
ohicat pentru turul 
pe: Davis*. In meciul 
-■ev*. tenismenii vest-germani au 
eu scorul de >—• echipa Elveției.

ecrupe au căzut de acord să nu mai 
discute ultimele două probe de simplu.

scorul de 186,35-

azi. la Amsterdam, se dispută 
amicală dintre selecționatele 

acestui

• Tot 
partida ...___ _____ ____
Olandei și Spaniei, tn vederea ______
meci, seTeoționerul spaniol Ladislau Ku- 
bala a alcătuit un lot de 18 jucători din 
care fac parte, printre alții, Reina și 
Ramon (portari) ; Macias. Sol Benito 
(fundași), Claramunt, Violeta (mijlocași) 
și Pirri, Aguilar, Garate, Valdez, Irureta 
(a acanțl).

• In preliminariile campionatului mon
dial la Lima s-a disputat meciul dintre 
echipele Peru șl chile. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 2—n 
(1—0). Jocul a fost urmărit de peste 45 000 
de spectatori. Returul va avea loc la ÎS 
mai la Santiago.

echo-
Cu acest prilej, echipa Ceho- 

debutează tn competiție.

F. Germania s-a 
următor al „Cu- 
desfășurat la Ge- 

tavins 
Cele

La Berlin s-a disputat intîlnirea de gim- 
casueA dintre reprezentativele feminine 
ale RD. Germane 
a revenn gazdelor 
17VX pesete.
■
Echipa de tenis a

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...

• Echipa engleză Middlesex Wanderers, 
cate se află în turneu in Japonia, a în- 
tllnit la Tokio selecționata țării. Jocul 
Sra încheiat cu un rezultat de egalita
te : 1—1. In prima partidă, fotbaliștii 
englezi obținuseră victoria cu scorul de 
4—1.

căzni la cele mai mari succese 
planșele de scrimă, 
componenți ai echipei, 
Xiculae s-au dovedit și ei 
utili fiind temperamente combati
ve. înzestrate cu dinamismul ne
cesar sabrerilor”.

Judecind. în ansamblu, compor
tarea echipei Steaua La această e- 
tfiție a Cupei Europei, putem spune 
că ea a fost foarte bună deși ar fi 
fost pasibil să ajungă chiar pe lo
cul III dacă adopta altă tactică în 
ultimele două meciuri, cu echipele 
maghiare Vasas și Honved. Concen- 
trîndu-și eforturile și atenția în 
partida cu Honved, credem că sa- 
brerii steliști puteau termina vic
torioși și astfel ar mai fi urcat 
o treaptă în clasamentul compe
tiției. Oricum, însă. Steaua a lăsat 
o impresie deosebită dHnnnstrînd 
un progres evident șt totodată, po
sibilități nete de a urca și mai sus 
îa ierarhia mondială a scrimei.

Tiberiu STAMA

pe
Ceilaltf doi 

Culcea ți 
foarte

Mt'N'CHEN. 1 (Agerpres). — Tn 
localitatea Bad Homburg au înce
put întrecerile „Cupei federației in
ternaționale- la tenis pe echipe (fe
minin). competiție care echivalează 
cu un campionat mondial neoficial. 
In prima întîlnire. selecționata Ro
mâniei a invins cu scorul de 3—0 
echipa Braziliei. Rezultatele tehnice 
ale acestei partide: Judith Gohn-

NEW YORK. 1 (Agerpres). — Se
lecționata masculină de baschet a 
U.R.S.S., campioană olimpică, și-a 
început turneul în S.U.A.. jucînd la 
Salt Lake City cu o reprezentativă 
a statului Utah. Baschetbaliștii so
vietici au terminat învingători cu 
scorul de 72—63 (39—31). Intîlnirea 
a fost urmărită de peste 15 000 de 
spectatori.

La Los Angeles s-a desfășurat al 
doilea joc. Meciul, care a fost ur
mărit de aproape 18 000 de specta
tori, a revenit gazdelor cu scorul 
de 83—65 (48—35). Cel mai bun ju
cător de pe teren a fost americanul 
Ernie Digreggorio.

La San Diego a avut loc al trei-

Andrea Menezes 6—0, 6—0 ; Virgi
nia Ruzici-Suzana Gesteira 6—2, 
6—1 ; Gohn, Simionescu-Menezes, 
Gesteira 6—1, 6—2. Alte rezultate 
mai importante : Suedia — Argen
tina 3—0 ; Japonia — Irlanda 3—0 ; 
Belgia — Elveția 3—0 ; Mexic — 
Austria 3—0.

în optimi, echipa României în- 
tîlnește formația Suediei.

lea meci dintre echipele celor două 
țări. Baschetbaliștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 
78—76 (40—41). în ultimele minute 
ale partidei, gazdele conduceau cu 
68—61 însă n-au mai putut face 
față revenirii echipei sovietice. în- 
tilnirea a fost urmărită de peste 
14 000 de spectatori.

CAMPIONATELE
EUROPENE
INTRE 1-8

1974,

DE ATLETISM
SEPTEMBRIE

LA ROMA
ROMA (Agerpres). — Federa

ția italiană de atletism a confir
mat că întrecerile celei de-a 11-a 
ediții a campionatelor europene se 
vor desfășura pe stadionul olimpic 
din Roma. Campionatele sînt pro
gramate anul viitor între 1 și 8 
septembrie. Pentru prima oară în 
cadrul „europenelor" se va disputa 
și proba feminină de 3 000 m.

ETAPA A 4-a
A TURULUI SPANIEI

Instantaneu surprins de fotoreporterul nostru Dragoș Neagu 
prezentind spectaculoasa dispută pentru balon la tușă. (Fază cm mecitl 

Dinamo — Grivița Roșie).

Astăzi, în mod neobișnuit, Ia 
mijloc de săptămînă, se desfășoară 
o etapă în campionatul diviziei A 
de rugby. Este vorba despre etapa 
a XV-a, care nu s-a desfășurat la 
sfîrșitul lunii martie din cauza 
condițiilor atmosferice nefavorabi
le Etapa de atunci a fost amînată, 
din ea jucîndu-se doar două me
ciuri: Farul—C.S.M. Sibiu, pe care 
constănțenii l-au cîștișat cu 16—0 
și Vulcan—Grivita Roșie 3—18.

Deci, în cursul după-amiezii de 
azi, se vor disputa doar cinci me
ciuri. Dintre acestea — ca derby 
al etapei — se detașează confrun
tarea care va avea loc în Capitală 
între Dinamo și Universitatea Ti
mișoara. Dinamo, dat fiind avan
tajul terenului, pare favorită. Și 
totuși ezităm să-i indicăm pe di- 
nămoviști drept învingători, întru- 
eit duminică, în compania Politeh
nicii Iași, ei au deziluzionat, reu
șind, eu greu, un rezultat egal : 
(16—16). Cum Universitatea Timi
șoara vrea să-și păstreze cel puțin 
locul secund în clasament, este si
gur că vom asista la o dispută a- 
prigă. Se întîlnesc doar formațiile 
aflate pe locurile II și III ale în
trecerii și în care joacă multi in
ternaționali. Tot în Capitală. Steaua 
întîlnește pe Gloria. O partidă ca
re. desigur, va fi la discreția mili
tarilor.

Iată si programul întîlnirilor din 
Capitală: pe stadionul Steaua, Ia

ora 15,30: Steaua — Gloria; pe 
stadionul Olimpia — la ora 1730
— Dinamo — Universitatea Timi
șoara.

întîlnire interesantă și la Birlad. 
Aici echipa locală, Rulmentul, ca
re nu prea pierde partide pe teren 
propriu, primește replica Sportului 
studențesc, formație care a promis 
multe pentru acest retur. La Su
ceava, „XV"-le local — C.S.M. — 
va căuta să țină piept Politehnicii 
Iași care a dovedit că știe să joa
ce în deplasare. în plus, cunoscu
tă fiind valoarea scăzută a lotului 
sucevean, este mai mult ca sigură 
c victorie a studenților ieșeni. Alt 
meci interesant: Știința Petroșani
— Precizia Săceie. Studenții nu se 
află într-o formă prea bună, iar 
rușbystii din Săcele încearcă— im
posibilul (a se înțelege — evitarea 
retrogradării).

Iată si clasamentul înaintea aces
tei etape:

1. Steaua
2. Univ. Tint.
3. Dinamo
4. C.S.M. Sibiu
5. Gr. Roșie
6. Vulcan
7. Știința Petroșani 17 

Farul C-ța 
Poli. Iași 
Sp. stud. 
Rulmentul Btrlad

Gloria
C.S.M. Suceava 17 
Preciza Săcele 16

e Azi, la Copenhaga în preliminariile 
C.M. (stupa a 8-a) : Danemarca slovacia. ~ ......
«lovaclei

• Uniunea europeană de fotbal
(U.E.F.A.) a comunicat numele arbitri
lor care vor conduce finalele C.C.E., Cu
pei cupelor și Cupei U.E.F.A. Finala Cu
pei campionilor europeni. programată 
Ia 30 mai la Belgrad. între echipele Ajax 
Amsterdam și Juventus Torino, va fi ar
bitrată de iugoslavul Gugulovici. Oficia
lul grec Ch. Michas va conduce finala 
Cupei cupelor : Leeds United — A.C. Mi
lan. care va avea loc la 16 mai la Sa
lonic. Dună cum se știe, finala Cupe’ 
U.EF.A se va desfășura în două manșe 
între echipele Liverpool și Borussi- 
Miinehengladbach (R.F Germania). Pri 
mul ioc va avea loc la 9 mat șl va f 
a-hitrat ---- . '----- I - . .. • ■ --
Iar cei de-al doilea, la 26 mai. va f 
con-’ns de sovieticul Pavel Kazakov.

• Cel mai bun fotbalist al iugosla
viei Dragan Gealei are piciorul tn ghlp 
și pentru el practic sezonul competiție 
nai a luat sfirșit ! Fotbaliștii diviziona 
relor care in această perioadă joacf 
în capitala iugoslavă au frumosul obi
cei de al vizita la locuința sa. urîndu-1 
grabnică revenire pe teren. Intr-o de
clarație, Geaicl a spus în glumă : 
„De-ar fi atit de amabili și în timpul
jocului..

de austriacul Erich Llnemay-

PESCARA. X prin telefon', 
cererea delegației spemve din R_F 
Germania, care participă la „Tro
feul Hungaria”, partida dmtre ?o 
loiștii români și cei vest-gem 
(care trebuia sâ se desfășoare 
ultima zi a turneului) a avat 
în ziua de odihnă. A fost cei c 
4-iea meci al selecționate; rc 
în această importantă comp 

întâlnind echipa clasată pe 
IV la ultima ediție a JjO„ po 
noștri au obținut o victorie 
mai facilă decit o lasâ sâ se în
trevadă scorul final de 5—* <C—5. 
2—2. 2—0. 1—2). Deși 
eforturile depuse ia pa 
teri oare, jucătorii romă 
o evoluție destul de b 
nînd uneori cu autori: 
înotat mult, si-au creat 
orari’ favorahue.
Bxsx. Xasxasâ. 1 
re le-au rata: cu

După o 
a deschis 
Tsandas a 
tuL apos a rever 
si în rit? ce jucători: 
lam-enta j cu coed urătorul 
rit rest-german ui Havertea^. scă
pat pe coctraatac. a înscris # X)

• ‘■««a C

NOI RECORDURI MONDIALE LA HALTERE

IN PRELIMINARIILE C.M
SOFIA, 1 (prin telefon). Azi. 

la Sofia, într-un joc contînd pentru 
grupa a 6-a a preliminariilor C.M„ 
se vor întîlni echipele naționale ale 
Bulgariei și Portugaliei. în această 
grupă, situația pare destul de clară: 
numai selecționata bulgară sau cea 
portugheză — din nou ! — pot as
pira la primul loc și deci la pre
zența în turneul final (Cipru rămine 
un etern „outsider", iar Irlanda de 
Nord a ieșit din cursă'.

Și. din nou, un lucru este foar e 
clar, de asemenea: meciul direct, de 
la 2 mai. va putea da răspuns ma
jorității întrebărilor 1 planurile stra
tegice ale celor doi antrenori fede
rali. Hristo Mladenov și Jose ăugus- 
to sînt asemănătoare. Fiecare pre
vede că vor fi suficiente 10 puncte 
— 6 pe teren propriu și 4 în depla
sare — pehtru ca primul loc să fie 
asigurat. Nu există decit o singură 
diferență ■ Mladenov contează pe. o 
victorie, în vreme ce /Augusto va în
cerca 
puțin

Tn
cu orice preț să obțină cel 
un meci nul...
deplasare. Bulgaria a și ciști-

gat două penrta. 
Celelalte detri va 
„smulgă* la Lisaboea s 
Portugalia are la acthr. fa 
facă de pe acum. 3 
tn meciurile cu Dori si friao&a ce 
Nord. Este irsă fpart» 
ambele selecționate sâ cuc 
teren propriu, toile pune 
joc. Dar. !n acest caz. tn 
rent r.esemniEcativ mate 
tul. Conform procramnlj 
meci al grunei ar urma să 
Sofia. Bulgaria si 
in care primul 
decidă ia golaș 
gări nu vor avea 
te necazuri cu i 
priotâ_ Este si
pentru care echipa po 
intr-un meci nul la S<

Inutil să mat precc-. 
interesul pentru această 
enorm. Pentru fotbilul bulgar 
și pentru cel portughez, de t 
— azi se va j'ica meciui anul

ȘTEFAN NOIKOV

mondial de automobilism, brazilianul Emerson Fittipaldi 
repurtată la

Campionul
(stingă) zimbețte ‘fericit fotoreporterilor, după victoria

Barcelona în „Marele premiu al Spaniei" 
Telefoto: A.P.-AGERPRES

4rc*t oe apel • Kuinețo» și Lemeșev accidentați
te. s-an facheiat la 

unttî mare tur- 
ipat 

'tma înaintea unei 
Eoentale — cei mai 
sovietici, reuniunile 
fel de repetiție ge 

Ir_ă_ntea campionatelor eu- 
oene Se la Belgrad. La startul 
•_eeer.'.or s-an aliniat 58 de bo- 
sr tec ceea ce are mai bun 

ora attuaiâ ringul sovietic, cu 
rerectoa campiotiilcr olimpici Kul 
nescv Lemesev. accidentați.

uroeuluî de la 
categoriilor :

muscă; Rodin — (Daugapils) 
cat muscă; Zoriktuev (Moscova) — 
cat. cocoș; Sokolov (Ceboksar) — 
cat. pană; Nikitenko (Lvov) — cat. 
semiușoară; Kadîr-Ahunov (Taș- 
kent) — cat ușoară; Lifanov (Kiev) 
— cat. semimîjlocie; Sapoșnikov 
(Irkuțk) — cat mijlocie mică; 
Klimanov (Jdanov) — cat mijlocie: 
Anfimov (Samarkand) — cat se
migrea și Gadjeev (Lvov) 
grea.

Revelația galelor a constituit-o, 
fără îndoială, tînărul Leonid Sa
poșnikov, 22 de ani, care în semi
finalele categoriei mijlocie mică, 
i-a depășit net pe cunoscutul Oleg 
Tolkov, de mai multe ori campion 
unional, întreeîndu-1 prin k.o. în 
primul minut al reprizei secunde, 
obținfnd astfel — după opinia teh
nicienilor p-ezenți la Lvov 
'.ertionanea
Europei de la Belgrad. Cel mai 
dramatic și mai spectaculos meci 
al reuahjailor l-a constituit în- 
tfinirm finală ■ categorial semi
grea. încheiată cu victoria la puncte 
a Ifa Ar.fimcv. care a obținut de
cizia în unanimitate. Lupta a fost 
tot timpul extiain de echilibrată. 
!n desemnarea învingătorului a- 
tfrnînd greu faptul că V Kor> 
"-.ev s-a od'hnit Ia podea 8 secunde 
în eee de a doua repriză. O for
mă excelentă a demonstrat jnij-

balon eu twenecf.onciu,’ Bcnev tituiar 
aia Bulgariei.

MADRID, 1 (Agerpres). — Turul y 
ciclist internațional al Spaniei m 
continuat cu desfășurarea etapei a 
4-a pe distanța : Alcazar — Cuenca 
(169 km). Victoria a revenit bel
gianului Joseph de Schoenmaeker, 
cronometrat cu 4h 06 :22. în cla
samentul general conduce acum 
spaniolul Jose Pessarrodona cu 
17 h 19:32, urmat de belgianul 
Eddy Merckx — 17h 20 :57 și de 
Perurena (Spania) — 17h 21 : 91.

Nikolai Anfimov domină categoria 
semigrea

se-
pentru campionatele

lociul** Anatoli Klimanov, care I-n 
Întrecut, In semifinale, tntr-o ma
nieră categorică, pe campionul pe 
1972 al Uniunii Sovietice. Rufa' 
Riskiev.

La terminarea turneului, îuri 
Radoniak, unul dintre antrenorii 
reprezentativei sovietice, s-a decla
rat mulțumit de forma sportivă a 
majorității pugiliștilor rulați în 
cele patru zile de întreceri, apre
ciind că testul de la Lvov va fi 
— cu ctteva excepții — decisiv în 
ceea ce privește alcătuirea garni
turii ce va fi aliniată pe ringurile 
din Belgrad.

TELEX • TELEX & TELEX

suxndu-si ruraml in Franța, repre- 
_nâ de baschet a R* P. 
nut. la Poiriers, un nou 
au țării gazdă. Baschet- 

au terminat învingători 
O 7V—a («2—34).

mania) — 1950 p și de maghiarul Bako 
Pai — 1923 p. Pe echipe, conduce U.R.S.S., 
urmată de R.F. Germania, Ungaria, Sur ■ 
dia. Finlanda și Franța. .
■
Partlcipînd la concursul unional de tir 
cu arcul, desfășurat în localitatea No- 
vaia Kahovka, Emma Gapcenko. cam
pioană a lumii în această disciplină spor
tivă a stabilit un nou record mondial 
(la totalul celor patru distanțe : 70. 60, 
50 și 30 m) cu performanța de 1 236 p. 
Vechiul record, deținut de poloneza Irena 
Szydlowska, era de 1 229 p.

Selecționata de tenis de masă a Japoniei, 
aflată în turneu în Anglia, a susținut la 
Londra o nouă întîlnire cu echipa țării 
gazdă. Sportivii niponi au obținut vic
toria cu scorul de 4—3. In partida de
cisivă, Tasaka l-a întrecut cu 21—15, 21—16 
pe Dennis Neale.

IUGOSLAVIA : Două echipt 
«n cursa pentru titlu

NOVI SAD (prin telefon, de la cores- 
îondentul nostru). După consumarea 
ocurilor etapei a XXVl-a a campiona- 
ului iugoslav, doar două echipe au mai 
•ămas, practic. în cursa pentru titlul de 
•amploană : Steaua roșie Belgrad și
Zelej Mostar. Cu toate că echipele sus- 
uimite au fost gazde, ele au Învins 
oarte greu. La Belgrad, liderul ta fața 
-.uimei clasate : Steaua roșie—Sutjesks 

■—2, după un joc dramatic în care gaz- 
tele au înscris golul victoriei din 11 m. 
nult contestat de oaspeți ! Au marcat 
Lazarevici (2) și Iankovicl, respectiv 
Halilhogicl (2). La Mostar, Velej—Olim
pia 2—1. Bajevici și Topici au marcat 
pentru gazde și Oblak pentru Olimpia 
Echipele belgrădene O.F.K. și Partizan 
au pierdut la Novi Sad și Split, ieșind 
din lupta pentru primul loc : Haiduk— 
Partizan 3—2. Vojvodina—O.F.K. 1—9. 
Alte rezultate : Dinamo Zagreb—Boraț

Banja Luca I—0, Spartak Subotița- 
Celik Zenița 0—0. Zeleznieear Sarajevo- 
Bor 1—0. Radniciki Ni s—Sarajevo ♦—c 
Sloboda Tuzla—Vardar Skoplje 0—0. 1 
clasament: Steaua roșie 41. Velej Jf 
O.F.K. și Partizan S3. In dasament- 
golgeterilor s-a 
Santraci (O.F.K.)
- 18. Lazarevici

produs o regrupare 
— 19. Bajevici (Vele 
(St. roșie) — 17.

DUȘAN BUGARIN

FRANȚA (etapa a S3-a). Retais—M 
l—l : Angers—FC Paris 1—1 ; St. Etif 
ne—MarseiUe 2—1 1 Red Star—Socha 
1—3 ; Ajaccio—Valenciennes 3—1 : Sed? 
—Lyon 4—1 : Bordeaux—Rennes 1—1
Nantes—Strasbourg 3—0 ; Nice—Nane 
I—0 ; Nimes—Bastia 2—1. In frunte- 
clasamentului, se află Nantes cu 46 d‘ 
ouncte. urmată de Nice — 45 puncte 
MarseiUe — 44 p. și Nimes — 49 p.

SCOȚIA. Pentru a 8-a oară consecutiv 
titlul de campioană a revenit echipei 
Celtic. în meciul derby, urmărit de 
aproape 45 000 de spectatori, Celtic a

învins cu scorul de 2—i 
nvalâ. echipa Hibernians.

POLONLA. fa campionatul polonez s-au 
disputat 19 etape. Lideră este echipa 
Stal Melec cu 28 de puncte. Go—Ik 
Zabrze se află pe locul doi cu 24 p. ur
mată de Wlsla Krakovia cu același nu
măr de puncte, fa meciul derby al eta- 
lei a 19-a Gomtk Zabrze a termina 
i egalitate : 1—1 cu Gward.i Varșovi.- 
■are se află pe locul 4 cu 23 de puncte
olanda. Go Ahead—PSV Eindhove- 

t—0 ; FC Amsterdam—NFC 1—1 : Haar 
?m—Feyenoord 0—0 ; MW—NA'
3reda 3—0 ; Sparta— Telstar 2—1 : Ajax- 
Excelsior 1—0 ; FC Twente—Haga 4—0 
FC Bois le duc—Utrecht 3—0.

în clasament pe primul loc se aCf 
Ajax Amsterdam cu 56 p. urmată dt 
Feyenoord — 52 p. și Sparta — 45 o.

BELGIA. Rezultatele tehnice : Stan
dard—Beerschot 6—0 ; Antwerp—FC Ma- 
llnois 1—1 ; Racing White—Lierse 3—3 : 
Beringe—Bruges Club 2—2 ; Union St 
Gilloise—Diest 0—1 ; Berchem—FC Liege 
1—1 ; st. Trond—Anderlecht 3—2. Cla-

sament: L Bruges Club 44 p. ; z. Stan
dard 37 p. : X Racing Wb’-te X P : 4- 
Beerscho*. 35 p. : 5. FC Ma'-iTO-j X P-

ELVEȚIA (etapa a Sa-a), Lausanr.e— 
Fribourg 1—9 : Grasshopers—St Gal'- 
î—2 ; Granges—Chlasso 2—1 : Chaux de 
Tcads—Serverie 2—1 ; S-.on—ZOnch 2—2 : 
Wimcxtbur—Young Boys 1—♦ ; Basel ■ 
'.ugano 1—4 fa fruntea clasamentului 
■e aflâ echipa Basel cu 25 P urmată 
te Grasshopers — X p. și Winterthur 
-OP.

LUXEMBURG Echipa Jeunesse Esch 
i câștigat ta acest an titlul de eamploa- 
vă a Luxemburgului. Ea a totalizat 33 p. 
ilnd urmată tn clasament de Union — 
î» p. și Red Boy — 27 p. fa ultima eta- 
oă Jeunesse a surclasat cu scorul ce 
7—0 echipa Bettemburg

TURCIA. După desfășurarea a 27 de 
etape In clasament continuă să condu
că echipa Galatasaray cu 42 p. Ea este 
urmată de Fenerbahce - ST p și Bo- 
luspor 31 p. Cite va rezultate : vefa— 
Besiktas 0—1 : Fenerbahce—Galatasaray 
0—1 ; Boiuspor—Bursa Spor 2—1.

După 13 runde. In turneul international 
de de la Vrnjacka Bania. în fruntea 
etasamentului se află iugoslavul Velimi- 
rov-.c: cu 10 p. urmat de Vukici (Iugo- 
s-a-na) și Forintos (Ungaria) cu cite 9 p.

Turneul de tenis de la Goteborg a fost 
rfsugat de americanul Stan Smith. El l-a 
Învins tn finală cu 5—7. 6—4, 6—2 pe aus- 
tral.anul John Alexander. Proba de du
blu a revenit perechii Emerson — Laver 
(Australia). Învingătoare cu 6—7, 6—3 
6—1 In fața lui Pllicl (Iugoslavia) și Stone 
(Australia), fa semifinalele de simplu 
John Alexander l-a învins cu 6—3, 7—f 
pe compatriotul său Rod Laver.
Smith l-a întrecut cu 6—3 6—3 
trick.

iar Star 
pe Bat

călărieDupa desfășurarea probelor de
și scrimă, tn concursul Internațional de 
pentatlon modern de la Warendorf (R.F. 
Germania), pe primul loc In clasament 
se află Boris Onicenko (U.R.S.S.). cu 
2 000 p. El este urmat de Riech (R.F. Ger-

Echipa masculină de baschet Ignis Va
rese, deținătoarea „Cupei campionilor 
europeni14, a reușit remarcabila "perfor
manță de a cîștiga campionatul și „Cupa 
Italiei". In meciul decisiv pentru cuce
rirea titlului de campioană națională, 
baschetbaliștii de la Ignis Varese au in
vins cu scorul de 74—70 pe Slmmenthal 
Milano, iar în finala „Cupei" au întrecut 
cu 119—84 formația Fides Partenope Nea- 
pole.

Campionul olimpic în proba de 110 m 
garduri americanul Rod Milburn, și-a 
făcut reintrarea în cadrul concursului 
atletic. _ desfășurat în orașul Des Moines, 

garduri 
prilejul 
în aer 
George 
kenyan 

în cursa 
Alte 

100 yarzi : Wa-

El a cîștigat proba de 120 yarzi 
în excelentul timp de 13,3. Cu 
acestui concurs, care a avut lo< 
liber, aruncătorul de greutate 
Woods a realizat 21,04 m. Atletul 
Mike Boit a fost cronometrat 
de 880 yarzi cu timpul de 1:47.1. 
rezultate înregistrate : ____ ' .
shington 9.3 ; 440 yarzi garduri : Cronholm
— 50,7 ; înălțime : Stones — 2,13 m ; 
prăjină : Smith — 5.19 m; disc : Stadel
— 59.11 m : suliță : Hollaway — 78.21 m ; 
3 mile : Mlnty — 13:10,8 ; lungime ; Rea
— 8,04 m.
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