
VIZITA DE LUCRU IN JUDEȚUL BACĂU 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Rezonanța profundă pe care o are în conștiința națiunii române vasta 

și prodigioasa activitate a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, convinge
rea intima a tuturor oamenilor muncii că marile înfăptuiri de după Con- 
greșul al X-lea sînt legate indisolubil de contribuția sa personala, de spi- 
ritul înnoitor promovat de secretarul general al partidului in întreaga 
viața social-economică a patriei, poporul nostru a exprimat-o sugestiv : 
„masa șa de lucru — întreaga suprafață a țării”, aleasă apreciere de 
stima și considerație. e

Sîmbătă, 5 mai, „masa de lucru" 
a secretarului general al partidului 
a fost suprafața întregului județ 
Bacău. După vizita de vineri după- 
amiază importante obiective econo
mice — fabrica de hîrtie „Letea”, 
uzina de mașini-unelte din Bacău, 
combinatele platformei petrochimi
ce de la Borzești, complexele zo
otehnice din comuna Nicolae Băl- 
cescu și din orașul Sascut, precum 
și localitatea Slănicul Moldovei au 
conturat traseul deplasărilor de 
lucru ale secretarului general al 
partidului.

în mijlocul comuniștilor, al mun
citorilor, tehnicienilor și specialiș
tilor, împreună cu tovarășii Virgil 
Trofin, Dumitru Popescu. Cornel 
Burtică, cu primul secretar al Co
mitetului județean, cu miniș
tri, în cadrul unui larg și des
chis dialog, propriu stilului de 
muncă al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a continuat în fapt dez
baterea și analiza pe care a avut-o 
cu o zi înainte cu activul de partid 
în legătură cu preocupările oame
nilor muncii băcăuani de a fi la 
înălțimea sarcinilor din acest an 
hotărîtor pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen, privind 
măsurile luate și acțiunile care tre
buie întreprinse în vederea reali
zării și depășirii angajamentelor 
asumate.

Vizita de lucru începe la fabrica 
de hîrtie „Letea", cea mai veche de 
acest gen din țară, a cărei fondare 
— imediat după cucerirea indepen
denței de stat a României — ilus
trează o etapă de o deosebită im
portanță în evoluția industriei au
tohtone, în organizarea clasei mun
citoare.

în fața unor machete și grafice,

directorul fabricii, ing. Iulius Wen
ger, prezintă preocupările actuale 
și de viitor ale colectivului unită
ții. Sînt evidențiate dezvoltările 
multiple ale întreprinderii, ca ur
mare a investițiilor făcute în anii 
socialismului, egale cu cele înregis
trate în cele șapte- decenii anteri
oare, precum și a unor măsuri 
tehnico-organizatorice de moderni
zare a utilajelor, a proceselor de 
fabricație și fluxului activității 
luate în decursul anilor.

La întrebările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind modul 
cum se va asigura materia primă, 
gazdele informează despre faptul că 
specialiștii de aici au pus la punct 
un procedeu care permite utiliza
rea, în locul unor esențe superioare, 
folosite de obicei la fabricarea celu
lozei, a lemnului de plop, cu va
loare economică redusă.

Secretarul general al partidului 
constată cu satisfacție calitatea deo
sebită a hîrtiei, precum și faptul 
că fabrica, în colaborare cu unele 
institute de cercetări și uzine chi
mice, a îmbogățit continuu sorti
mentele, al căror număr a ajuns 
astăzi la peste -150. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă valo
rificarea în continuare a experien
ței și potențialului tehnic al colec
tivului, prin realizarea unor noi 
tehnologii și sortimente.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
aflați în plin proces de muncă, acla
mă, scandează continuu „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Bine ați venit în mijlocul 
nostru !“, „Să ne trăiți mulți ani !“. 
Se aud de pretutindeni urări care 
exprimă dragostea față de condu
cătorul iubit al partidului și statu
lui, adeziunea poporului față de 
politica partidului nostru, al cărui

țel este ridicarea României pe cul
mile progresului și civilizației. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe gazde pentru realizările ob
ținute, le urează noi succese, o con
tribuție mai mare la realizarea de 
către județ a cincinalului înainte de 
termen. Totodată, cere urgentarea 
construcției noilor obiective prevă
zute aici în actualul cincinal, ast
fel încît ecdtiomia țării să benefi
cieze de noi capacități de produc
ție, capabile a contribui la spori
rea avuției naționale.

Vizita continuă la întreprinderea 
de mașini-unelte, nou obiectiv ca- 
re-și înscrie numele pe harta eco
nomică a orașului, sporind poten
țialul industrial al municipiului si 
județului Bacău.

Întîlnirea secretarului general al 
partidului cu ministrul industriei 
de mașini-unelte și electrotehnicii, 
Gheorghe Boldur, directorul uzinei, 
ing. Vasile Talpă, cu alți factori 
de răspundere, a prilejuit, din pri
mele momente, un schimb de opi
nii în probleme de larg interes pen
tru activitatea viitoare a întreprin
derii. în centrul atenției aflindu-se 
măsurile preconizate în vederea 
apropierii momentului Intrării în 
funcțiune a acestui important obiec
tiv economic.

Unele din aspectele agriculturii 
băcăuane, domeniu ce dispune de 
serioase posibilități și condiții op
time care trebuie să fie valorificate 
mai deplin — după cum remarca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în dis
cuția cu membrii biroului Comite
tului județean de partid — au fost 
discutate direct, pe teren.

Unul din locurile acestei analize : 
întreprinderea zootehnică de stat 
din comuna „Nicolae Bălcescu". 
Complexul de aici oferă o imagine 
concretă a modului cum se aplică 
programul național de dezvoltare 
a zootehniei, indicațiile secretarului 
general al partidului — date cu 
prilejul vizitării altor ferme — 
privind sporirea eficienței econo-

(Continuare în pag. a 4 a)

Campionatul de atletism pe echipe

GHEORGHE GHIPU-3:4(1,4 RECORD fUHIIPLW BE MIORI PE 1500 m
Primul start oficial al atleților 

fruntași în sezonul de concursuri al 
anului 1973, prilejuit de campiona
tul republican pe echipe, categoria 
A, a constituit o plăcută revedere 
cu unii dintre cei mai buni atleți 
ai țării. Revederea a fost însă cu 
atit mai plăcută cu cît am avut 
prilejul să asistăm la cîteva dispu
te interesante și la înregistrarea 
unui mănunchi de performanțe 
foarte promițătoare pentru viitoa
rele concursuri, unele dintre ele 
avînd de pe acum, o foarte bună 
valoare.

Capul de afiș al reuniunii inau
gurale a campionatului pe echipe 
l-a constituit evoluția tînărului a- 
lergător metalurgist Gheorghe 
Ghipu, elev al antrenoarei Georgeta 
Dumitrescu. Luînd startul în proba 
de 1500 m Ghipu împreună cu cole
gul său de club Nicolae Voicu s-au 
detașat chiar de la început, impri- 
mînd cursei un tempou foarte ridi
cat (300 m —42,2 700 m — 1:45.2 
(63,0), 1100 m —2:43,2 (58,0), ulti
mul tur în 57,2 !) pe care l-a men
ținut pină la sfîrșitul probei pe care 
a cîștigat-o cu un avans de peste 50 
de metri !

Arbitrii cronometrori au înregis
trat pentru Gheorghe Ghipu (junior

ÎN LAMINA HOTĂRlRil PLENAREI C.C. Al P.C.R. CO PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

FLUXUL ACTIVITĂȚILOR DE MASĂ - ÎN PERMANENTĂ CREȘTERE
ÎN CAPITALĂ ȘI ÎN ȚARĂ, NUMEROASE NOI ÎNTRECERI

un bun prilej de antrenamentPentru participanta la „Crosul tineretului“ startul în marele cros de masă „Să intimpinăm 1 Mai“ a fost 
și de verificare

genda competițiilor 
își menține ritmul 
din această primăvară spor

tivă, cuprinzînd noi întreceri pen
tru care duminică va fi — bine
înțeles — o zi de virf. Se trans
pune «rastfel in viață una din prin- 
ciparae prevederi ale Hotârîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice si sportului, aceea de a se 
organiza în FIECARE SÂPTAMÎ- 
NA acțiuni numeroase, cît mai 
variate, accesibile tuturor catego
riilor de cetățeni, potrivit virstei 
și preferințelor. Diversitatea unui 
program constituie, după cum se 
știe, pentru amatorii de sport un 
punct principal de atracție. Și nu 
numai pentru ei, dar și pentru

de masă 
ridicat

spectatori, din rândurile cărora tre
buie să apară mereu viitorii par
ticipant i la diferitele concursuri 
populare.

.CROSUL TINERETULUI* 
DEȚ1NE CAPUL DE AFIȘ

astfel pe toți cei 430 de concurenți 
care. în ziua de 13 mai, .se vor re
uni la Arad 
pe ciștigătorii

în Capitală
Ioc. începi nd
Parcul tineretului. Tot acolo, se 
desfășura un cros al cravatelor ro-

pentru a-i desemna 
marii competiții, 
reuniunea va avea 
de la ora 9,30, în 

•a

șii, deschis tuturor pionierilor din 
sectorul V, concursuri de bicicle
te. triciclete și patine cu rotile, 
dotate cu „Cupa prichindelul".

Voleriu CH1OSE

Principala întrecere de masă 
rare a debutat acest an. „Crosul 
tinerelului" menită să reviializeze 
alergarea, forma cea mai simplă 
și mai directă de 
ci ti ului fizic, se 
actului său final.

în 27 de orașe se 
etapele județene, un iei de semi
finale* ale întrecerii (in 13 județe 
aceste faze s-au consumat duminica 
trecută), urmînd să-i cunoaștem

(Continuare in pag a 3-a)
cu

practicare a exer- 
afiâ in preajma

dispută, astăzi.
LA POPICE:

■

U

născut în 1954) timpul de 3: 40,4 per
formanță care reprezintă, de fapt, 
mai multe... performanțe; egalea
ză recordul de seniori al lui Petre 
Lupan, întrece cu peste 5 secunde 
recordul de juniori al lui Nicolae 
Onescu și, peste toate, este supe
rioară recordului european oficial 
de juniori (3: 40,8) deținut de fran
cezul Jacques Boxberger și de vest- 
germanul Hans-Peter Wellmânn

Evoluția lui Gheorghe Ghipu. 
unul dintre cei mai talentați aler
gători români, este de bun augur 
pentru pregătirea sa în vederea 
participării la campionatele euro
pene de juniori de la Duisburg 
(luna august).

Un alt junior care s-a făcut re
marcat, chiar dacă a pierdut pri
mul loc la 100 m, este elevul din 
Cîmpulung Muscel, Dorei Cristudor 
(antrenor prof. Mihai Răuțoiu) care 
își respectă promisiunea făcută nu 
de mult și izbutește să încheie cursa 
în 10,4, cu care a stabilit un nou 
record republican al juniorilor. In
teresant de remarcat că în serii, 
Cristudor egalase cu 10,5 un record 
vechi de 9 ani. In finală a fost în
trecut cu o distanță infimă de stu
dentul bucureștean Toma Petrescu, 
ieri autor a două rezultate de 10,4 
secunde.

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU
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• Dorei Cristudor recordman de juniori la 100 m —
10,4 s • Cîteva performanțe remarcabile 
la reuniunea inaugurală a sezonului de pistă

Voicu și Ghipu conduc detașat in cursa de 1500 m la capătul căreia a 
fost înregistrată o performantă excelentă

Foto : Vasile BAGEAC

Azi, la Tirana, în preliminariile C. M de fotbal

Meciul va fi transmis la posturile noastre de radio cu începere de la orele 17
TIRANA, 5 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
In dorința de a se acomoda cu 

terenul, destul de denivelat, al sta
dionului „Kemal Stafa", precum și 
cu căldura excesivă, componenții 
lotului nostru reprezentativ au efec
tuat azi dimineață (n.r. ieri) un nou 
antrenament. A fost o ședință de 
pregătire de intensitate și volum 
mai reduse, dat fiind faptul că, în 
ziua precedentă, selecționabilii par
ticipaseră la un antrenament mai 
tare, de 90 de minute. A lipsit doar 
Sătmăreanu, aflat într-o ușoară 
indispoziție. Toți ceilalți, în frunte 
cu Dinu și Iordănescu, au mani
festat multă poftă de lucru.

Așa cum relatam cu prilejul pri
mei noastre transmisii, antrenorii 
Valentin Stănescu și Robert Cos- 
moc sînt deciși să trimită duminică

în teren următorul „11" : RĂDU- 
CANU ■ '
NESCU, 
MITRU, 
TROI,
NESOU,
cu un 4—2—4 maț mult teoretic, 
deoarece, pe teren, Iordănescu va 
îndeplini sarcinile unui vîrf de atac 
mai retras spre linia de mijloc. 
De aici, împreună cu Dumitru și 
Radu Nunweiller, el va prepara ac
țiunile ofensive și, firește, va urca, 
în atac, pentru a colabora cu Troi, 
Dumitrache și Marcu.

în pofida condițiilor dificile tri
colorii manifestă încredere în po
sibilitățile lor și doresc, ca prin- 
tr-o mobilizare extremă, să înscrie 
prima victorie, în deplasare, în a- 
ceste preliminarii ale Campionatu
lui mondial.

- SĂTMĂREANU, ANTO- 
DINU, DELEANU — DU- 
RADU NUNWEILLER — 
DUMITRACHE, IORDĂ- 
MARCU. Avem de-a face

La echipe, primul loc a lost
Nu ne aducem aminte de vreun 

final de cursă — pe traseul Sinaia — 
București — care să fi adus modi
ficări esențiale în clasamentul com
petițiilor cicliste. De la această re
gulă nu a făcut excepție nici etapa 
a IlI-a a „Cursei munților" la capă
tul căreia liderii clasamentelor după 
etapa a II-a au reușit să-și păstreze 
pozițiile lor fruntașe. VASILE TEO
DOR — la individual, DINAMO 
U.R.S.S. — la echipe, sînt deci câști
gătorii ediției a XlV-a a ,,Cursei 
Munților".

în această etapă, cicliștii au de
pășit toate normele In ce privește 
ritmul de rulaj, astfel că pe velodro
mul Dinamo ei au sosit cu un avans 
de peste jumătate de oră față de 
timpul planificat. S-a gonit șl de 
data aceasta cum rareori ne-a fost 
dat să vedem. Cicliștii din formația 
Dinamo U.R.S.S. au ținut permanent 
plutonul In alertă, reușind să-l tragă 
ev peste 48 km/h In prima oră de 
rulaj, cu 46 km/h la capătul a două 
ore de mers, pentru ea In final, În
vingătorul etapei, Manfred Niemann 
(Dynamo Berlin), să fie cronometrat 
In 2h46:35, timp ce reprezintă, pe 
cei 122 km al etapei, o medie orară 
de peste 44 km.

Ce-au făcut tn această etapă re
prezentanții noștri? Vasile Teodor 
și-a apărat „tricoul galben" cu o În
verșunare demnă de toată lauda. A- 
jutat de Sofronie și Selejan, el a 
fost permanent prezent pe primul 
plan al cursei.

Vasile Teodor a intenționat să sfîr- 
șească această a XIV-a ediție a 
,'.Cursei Munților" în postura de ma
re campion. Pentru aceasta, in apro
piere de velodrom, el a atacat din 
nou și a intrat pe pistă cu grupul frun-

ocupat de Dinamo (U.R.S5.)
’•aș.
cum

Aici Insă Sorin Suditu — așa 
se vede«i in fotografia noastră —

PLOILșIl. 5 (prin telefon). Co
cheta arenă Rafinorul, cu patru 
piste, corespunzătoare cerințelor jo
cului modem, a găzduit sîmbătă a 
15-a întîlnire de popice dintre re
prezentativele feminine și mascu
line ale României și R. D. Ger
mane.

Conform așteptărilor, partida fe
minină a satisfăcut pe deplin. Se
lecționata țării noastre, deținătoa
rea titlului suprem, a întîlnit srm- 
bătă un sextet in formă de zile 
mari, care a găsit cu ușurință par
ticularitățile pistelor, acționînd în 
continuare cu mare precizie. De 
altfel, oaspetele au condus majo
ritatea timpului, obligînd pe spor
tivele noastre să facă eforturi ex
cepționale. Este drept că „deschi
zătoarea pîrtiei". în formația noas
tră. Florica Filip (debutantă în e-

chips națională) a fost stăpinită de 
o excesivă emotivitate și și-a re
găsit cu greu cadența, iar Elena 
Trandafir — nerestabilită complet 
după lunga întrerupere a activită
ții de performanță — nu a dat 
randamentul scontat, ceea ce a fa
cilitat sarcina partenerelor lor di
recte. In această situație, sportivele 
din R. D. Germană au condus cu 
două „bețe” după patru schimburi, 
în continuare scorul a evoluat pa
sionant. Cînd mai erau de tras 75 
de bile conduceau concurentele din 
R.D.G.
rituri 
pentru 
25 de
noastre s-a mărit la 22 p. 
șit, diferența a mai scăzut 
Scor final : 41OMÂNIA — 
GERMANA 2 563—2 543 P.d. după 
un meci de mare atracție.

Arbitrul cehoslovac Oscar Saga — 
ajutat de P. Tudoran (România) și 
E. Gross (R.D.G.) a condus urmă
toarele formații : Florica Filip (Ro
mânia) — Brigitte Uhle (R.D.G.) 
403—421 p.d. ; Ildiko Grozăvescu — 
Heidrum Riemer 429—104 : Elena

cu 5 popice ; la 50 
rezultatul devenise 
gazde cu 14 p.d. ; 
lovituri avantajul

de lo- 
pozitiv 
iar la 
fetelor 

La sfîr- 
cu 2 D.
R. D.
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Gheorghe ȘTEFAN ESCU

Suditu (Olimpia) vrind 
final. îl jenează vizibil

dramatică pe velodromul Dinamo ! S. 
să-și ocupe o pozifie mai bună pentru sprintul 
pe V. Teodor (Dinamo) aflat în plan secund.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Foto : Dragoș NEAGU

MARCH PARNASKA

LA ORA 77, PE STADIONUL

Fotbaliștii albanezj se află x4 
zile în pregătire centralizată la Ti
rana. Antrenamentele lor se des
fășoară la centrul de pregătire al 
echipei Dinamo Tirana, liderul 
campionatului albanez, în momen
tul de față, și care dă lotului nu 
mai puțin de 6 jucători. De altfel, 
m general lotul și echipa Albaniei 
înseamnă o combinată Dinamo și 
Partizan, ambele din Tirana.

Punctul forte al „ll“-lui albanez 
îl constituie linia de mijloc, alcă
tuită din Seidini și G. Xhafa, am
bii de la Dinamo, capabili de un 
mare travaliu în teren.

Părăsind poziția de prudență, an
ti! norul Muslim Alla s-a decis, în 
sfîrșit, să ne furnizeze... înainte de 
termenul fixat de el, formația care 
va evolua mîine (n.r. azi). Iat-o: 
Rama — Gjika, Stamo, Ziu, Be- 
risha — Seidini, G. Xhafa — Bizi, 
Parnaska, U. Xhafa, Pano.

REZERVE : Muhedini, IbershimI, 
Ragami, Braho, Hyka, Hysi și 
Tani. Optimist în privința evolu
ției elevilor săi, antrenorul Muslim 
Alla ne mărturisea că echipa lui 

i- șideține o bună condiție fizică ți 
speră, ca în cele trei întîlniri pe 
care le va disputa la Tirana, 
realizeze punctajul maxim.

Pină la ora la care telefonez, 
brigada de arbitri iugoslavi n-a so
sit încă în capitala Albaniei. în . 
sfîrșit, ca o dovadă elocventă în 
privința interesului major declan
șat de partida Albania — România, 
reamintesc că toate biletele au fost 
epuizate de cîteva zile.

Meciul, care va fi transmis și pe 
posturile noastre de radio, va în
cepe la ora 17, ora Bucureștiului. 
ca și a Tiranei, și nu la ora i”.3O 
cum se anunțase anterior.

să

Radu URZICEĂNU

„23 AUGUST",

ROMANIA - ALBANIA ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN
REZERVAT

Uvertura acestei zile importante 
pentru fotbalul nostru va fi sem
nată, în această dimineață, de la 
ora 11, pe stadionul „23 August" 
din București, de echipele de ti
neret ale României și Albaniei. Un

AZI, LA DINAMO

BOXERI DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ
LA INTILNIREA DINAMO-GWARDIA VARȘOVIA

di la ora 10, potcoava stadio- 
Dinamo din șoseaua Ștefan 

va găzdui o Interesantă
Azi, 

oului 
cel Mare, 
reuniune pugilistică în care se vor 
tntîlni formațiile Dinamo București 
și Gwardia Varșovia. în ambele e- 
chipe vor evolua unii dinîre cei 
mai buni boxeri din România și 
Polonia, printre care se remarcă 
SkrZypczak, Witek, Jakubowski, He- 
he) și Mazur, de la oaspeți. Boboc, 
S. Cuțov, P. Dobrescu, frații Mihal- 
cea și I. Alexe de la gazde. IATĂ

PROGRAMUL COMPLET AL RE
UNIUNII i Ștefan Boboc — Tadeusz 
Zwierszkie, Tudor Dinu — Hubert 
Skrzypczak, Dumitru Dorobanțu — 
Jozef Witek, Ion Vladimir sau Ma
rin Peia — Zbigniew Vypierz, Si- 
mion Cuțov — Czeslaw Golik, Paul 
Dobrescu — Kazimierz Lev/andovsky, 
Sandu Mibalcea — Bogdan Jakubow
ski, Dumitru Mihalcea — Zbigniew 
Zalcrzewski, Mihai Imre — Edmund 
Hebei, Ion Peter — Josef Pieprzak 
și Ion Alexa — RysZard Mazur,

ECHIPELOR DE TINERET
joc important pentru grupa preli
minară a campionatului european 
de tineret, unde conduce, ia ora 
actuală formația albaneză, cu trei 
puncte din două jocuri, ambele 
disputate la Tirana. Dar echipa 
noastră, care, a reușit un rezul
tat egal (1—1) în capitala Albaniei, 
are șanse mari să preia de astăzi, 
de Ia amiază, conducerea șl să-și 
depună, astfel, candidatura pentru 
calificarea în faza superioară a 
campionatului european. Pentru a- 
cest lucru este, însă, absolut ne
voie de o victorie, o victorie a lu
cidității, a dăruirii și seriozității 
în fiecare acțiune. Echipa albaneză
— a cărei formație va fi anunțată 
de antrenorul Zuber Conci astăzi, 
înaintea, partidei — a venit și ea 
cu ambițiile sale, și va miza, mai 
ales, pe forța defensivei aglome
rate. și pe eventualele contra
atacuri susținute de „strategul" 
Zerri, jucător cu mare rază de ac
țiune. Un motiv în plus ca aceas
tă întîlnire — care va fi condusă 
de arbitrul grec Nicolas Zlatanos
— să nu fie considerată prematur 
jucată. Antrenorul Cornel Drăgușin 
și-a informat, de altfel, jucătorii,

ieri, în cadrul unei ședințe de pre
gătire a jocului, despre dificulta
tea meciului de astăzi, despre ne
cesitatea tratării lui cu toată aten
ția și _ responsabilitatea maximă.

Astăzi, la uvertura semnată de 
tineret, speranțele noastre vor con
verge spre un joc de echipă bun, 
susținut de talentul tuturor celor 
investiți cu încrederea de a intra 
In teren ; de clarviziunea lui Mvl- 
tescu Moldovan și Dumitrlu iV 
de vigilenta apărătorilor Caval ~ 
Anghelini, Sătmăreanu II, G San. 
u ,Mat,eesSu eficacitatea ce- 
ob.itn1r.d n fatâ’ Lucaci «au An
gliei, D. Georgescu și Petrescu, toți 
Jucători experimentat; și recoman
dați de ultimele etape de camn'o. 
nat. Și, în primul rînd, spere- 'e 

dorința de 
fiecare iu-

noastre se bazează 
victorie manifestată 
c.R tor.

Mircea
Clasamentul grupei 

de astăzi ;
1. Albania
2. România
3. R.D. Germană

pe 
de

M. IONESCU
înaintea pnrtiaeî

2 1
1 0
1 0

1
1
o

o
o
1

2-1 3 p
1—1 1 p 
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FATA DIN SÎNPETRU

BUN VENIT „JIRI" ȘI SUCCES!
nr....Revedem o revistă „Sport" 

23 din decembrie 1968, Pe prima 
pagină, fotografia reputatului nos
tru rugbyst Valeria Irimescu care, 
purtat pe brațe de spectatori, plin- 
ge. Este un instantaneu după vie- . 
toria cu 15—14 obținută de repre
zentativa noastră împotriva Franței 
In interiorul publicației citim: „...e- 
.vagerind puțin am putea spune că 
Irimescu — „Jiri" — i-a învins sin
gur pe francezi înscriind toate cele 
15 puncte ale excelentei noastre 
echipe".

...In ultima parte a carierei sale 
de sportiv, „Jiri" este solicitat să 
joace in Franța — țara unde rugby 
ul este la loc de mare cinste și unde 
va activa trei ani — ceea ce, evi 
dent, este încă o dovadă a valorii 
sale. In ianuarie 1973, vine în țară 
cu Paul Ciobănel — cu care juca 
ta Angoulâme — intr-o scurtă va
canță. Era perioada cînd Federația 
de rugby anunța concurs pentru o- 
cuparea locului de antrenor fede^ 
ral. Profesorul de educație fizică 
Valeria Irimescu se prezintă și reu 
șește. Pleacă apoi din țară cu Cio
bănel pentru a juca — pînă la fi
nele campionatului — la Angouleme 
care, cu ei in formație, promovează 
în prima divizie a Franței

Revine definitiv în țară, în preaj
ma „săptămînii rugbyului" cînd tn 
fața reprezentativei românești
aflau însemnate confruntări inter-

sa

17 MECIURI FĂRĂ
In măsura în care asemenea calcule 

pot fi verificate și comparate, se 
afirmă că portarul italian Gridelli, 
apărătorul buturilor echipei din liga 
a TTI-a, F.C.Sorrento, deține recordul 
absolut în privința... necapitulărli în 
fața âtacanților adverșî. Timp de 
1 537 minute, adică pe lungimea a 
17 meciuri și 7 minute, Gridelli n-a 
primit nici un gol, precedîndu-1, în- 
tr-un clasament neoficial, pe brazi
lienii Reyes (Rio Branco) și Raoul 
(Cruzeiro), ambii neînvinși pe par-

GREVA ARBITRILOR
DE FOTBAL MALTEZI

fost

a iul „Malta Referees Assocla- 
petrecut la sfirșitul meciului 
Valletta și Birkirkara. cind 
echipei locale au invadat

Săptămina trecută, a fost declanșată 
o grevă a arbitrilor de fotbal din Malta, 
a cărei rezolvare se află în prezent în 
atenția federației de specialitate.

Meciurile din ultima etapă au
contramandate, asociația „cavalerilor 
fluierului” protestînd împotriva violen
ței manifestată pe terenurile șl în tri
bunele stadioanelor, cu deosebire în 
ediția actuală a campionatului.

Incidentul care a declanșat ferma luare 
da poziție 
tion” s-a 
dintre La 
suporterii
terenul, încerelnd să-l „pedepsească" pe 
arbitru, care acordase oaspeților un pe
nalty — după opinia lor — nejustificat.

Forul arbitrilor maltezi a înaintat fe
derației o petiție, conțlnînd doleanțele 
„cavalerilor fluierului” cu privire la asi
gurarea securității lor. Federația urmea
ză să decidă...

Nr. 7404

Prezent la „comandamentul juniorilor" de la Snagov (al doilea 
dreapta) alături de antrenorii lotului: E. Denischi, N. Vizitiu și Al. 
Carnabel Foto : I. MIHĂICA
naționale : Turneul F.I.R.A, ’73 pen
tru juniori și meciurile cu Spania 
și Maroc. Antrenorul federal îșj ia

A PRIMI GOL!!
cursul a 1 530 și, respectiv, 1 170 
minute

Spre surprinderea generală, 
campionatul trecut, cînd Gridelli 
stabilit neobișnuitul său record, F. 
Sorrento n-a reușit să...
într-o categorie superioară, ocupînd 
abia locul al cincilea In clasament, 
11 din cele 17 meciuri reușite ale por
tarului încheindu-se cu scor alb i

de

in 
a 

C.
promoveze

funcția în primire și... intră imediat 
„în foc".

L-am aflat într-o dimineață la 
federație, apoi, la prînz, printre ju
niori la Snagov, iar seara tn drum 
spre gară. Pleca la Constanța, unde 
seniorii urmau să intilnească repre
zentativa Spaniei. Prezent la meciu
rile echipelor noastre, ajunge pri
mul printre jucători, in preziua în
tâlnirilor (vezi meciul cu juniorii 
francezi). „Mă bucur, ne spunea zi 
lele trecute, de succesele tuturor 
înseamnă că antrenorii și-au făcut 
ddtoria, că potențialul rugbyului ro
mânesc este remarcabil. Va fi greu, 
și in continuare, dar o să muncim 
cu toții pentru a da rugbyului ro
mânesc strălucirea din trecutul nu 
prea îndepărtat".

Modesto FERRARINI

SUPORTERUL NR
AL UNIVERSITĂȚII - CRAIOVA

Celor aproximativ Id 9M 
susținători ai echipei Unh iova, care viza Socul de Sâmentului infruntind i 
șenilor (în restanța He). 11 s-au aîât^rat
bile ,întâriria. rste
cunosc-ții actori Dem Marian Hudae. care sos. 
Banilor pentru o 
.Coana Chirtța*. n-aa scâpat Ce a alerga stadîcn pemru 
raja ftroriții.Derr.. Râl-’.esc-j. unal actO!preferiți ai eraiovenilor. fiir.d solicitat 
Insistent, a rostit $: cîteva cuvinte de 
îmbărbătare la microfonul stadionului, 
tn pauza după prima repriză, cînd sco
rul era inc5 ălb Spectatorii craioveni 
n-au uitat acest fapt, astfel că in mo
mentul cînd Oblemenco a înscris go
lul victoriei, aplauieie au saluta*, spontan atît echipa locală din teren cit ?i pe 
ilustrul suporter care se ăCa sus, in 
tribuna centrală, la masa preset .După încheierea partidei. creindu-și 
drum cu greu prin mulțimea care îl 
încercuise pentru a-i solicita autografe, 
Dem. Rădulescu a mers In vestiare, fe- 
licitînd echipa craioveană și pe antre
norul Constantin cemăianu Unui tre jucătorii localnici i-a amintit 
este un credincios „progresist-. 
Dem. Rădulescu a replicat :

tatea C

<Ln 23
Crai r? 

vorta c 
Hâd-lese- 

ind in C 
KTtâție cu

P' a-și

ta-

e ‘sw mai veche, in „B-... Dar acum. 
Divizia A. țin cu oltenii, pentru că 
ei sînt tot cu... 24 de măseie. 
apoi, a continuat el. iată, am și un 
at de-al meu de la Progresul, la voi în echipă.

—Era verba de Manta, actualul „cer- 
al Universității Craiova. (G. M.)

0

din-

Am jucat că leii. lâtă-nă în finală. 
Ieșim pe teren. După două reprize sco
rul e egal. Continuă să fie egal și după 
prelungiri. Ne odihnim douăzeci și patru 
de ore. Apărem din nou in arenă. Cele 
două reprize trec repede. Golurile slut 
in număr egal. Altă jumătate de oră nu Stabilește tin Învingător. Ne-am în; 
tifis pe gazon șl l-am ales pe cel mai rezlstențl. Aceștia trag lovituri de la unsprezece metri. Ai noștri nu rateaza 
bici o lovitură. Adversarii la fel. Con
tinuăm loviturile pînă înserează. Ni
meni nU pilite stăplnlre pe cupă. Sîntem 
viăguițl. Ne ducem la^ cafenea.^ în, co- 
ku'"lndăieăm regimul vieții 
Afti mai prins puteri. Tragem Tragem ca în delir. Ne plictisim 
moarte. Plasele s-au rupt. Barele au 
ceput să plesnească. Dar căruța 
n-âa Urnît-o din loc I... Căpitanul 
versarilor s-a dus la arbitru, stă 
capul în piept și oftează :— Ne declarăm învinși...

Arbitrul îl amenință cu degetul :
„■ ce face t! Dezarmați I Lașii n-au ce 

eăttta pe terenul de fotbal ! Luați min- 
- și continuați loviturile de ia unspre-

lectlv ca să nu avem întreruperi. Și să sportive, 
iarăși, de 

în- 
tot 
ad- 
cu

.•ăftu
gr* ț
Kâce metri 1 Trageți 4

O fată Instructoare de zbor ? Iată 
un lucru rarisim. Posibil, totuși...

Urmărim pasărea de metal care se 
rotește in slăvi, undeva deasupra 
Poienel Brașov. Glasul motorului abia 
se aude. Dâr ing. Nlcolae Conțu, co
mandantul Aeroclubului „Mircea Zo- 
rileanu”, de aici, de la Ghimbav, ne-a 
asigurat că YR-ZLB va veni curtnd 
la bază pentru realimentare.

TI așteptăm. Și iată-1 in priză de 
aterizare. Un rulaj scurt apoi trage 
la „punct". Din carlingă coboară e- 
levul, cu fața roșie de emoție. Co
boară și instructorul, o fată mărun
țică și vioaie — Dorina Tomescu. 
Pauza pentru realimentarea avionu
lui este tocmai potrivită pentru un 
dialog care să ne ajute să aflăm cum 
a ajuns Dorina instructoare de zbor.

Biografia Dorinei Tomescu se asea
mănă cu biografiile atîtor mii de 
tineri din țara noastră care, folosind 
minunatele condiții create, și-au a- 
firmat măiestria și talentul în dome
niul sportului.,

— De cind mă știu — ne spune 
deasupra casei noastre au 
trec în zbor avioanele și 
de la Sînpetru. 

departe de

pe 
trecut și 
planoarele 
acolo, 
Le-am 
ziceam 
toare.

Dar
scrie, cu dispensă 
rile de planorism, 
zburat ca și cind 
cînd lumea. în toamnă a fost bre-

nu
îndrăgit atit, încît 
că eu vreau să mă 

Părinții se amuzau., 
iată că, în

Locuiesc 
aerodrom, 
de mică 
fac avia-

1967, Dorina se în
de vîrstă, la cursu- 
urcă în aparatul de 
I-ar fi cunoscut de

ȘTIAȚI CĂ...9 9
...Stan Smith a fost la un 

pas de a fi eliminat în primul 
tur al turneului organizat în 
aprilie, la Forest Hills ? Adver
sarul său Harold Salomon, a 
condus în setul decisiv cu 5—1, 
avînd și trei mecibaluri I Dar 
Smith a ciștigat 6 ghemuri con
secutive, adjudecindu-și setul 
cu 7—5.

...în urma victoriei repurtate 
asupra lui Cassius Clay, Ken 
Norton a trecut pe locul al 
doilea în clasamentul mondial 
al greilor ? Iată, de altfel, cum 
arată la ora actuală acest cla
sament : I. George Foreman, 
Ken Norton, 3. Cassius Clay, 
Joe Frazier, 5. Jerry Quarry, 
Ron Lyle, 7. Jimmy Ellis, 
Floyd Patterson (încă 1), 
Larry Middleton, 10. 
Chuvallo.

2.
4.
6.
8.
9. 

George

rJr»A4 i

Dorina Tomescu în carlingă
vetată pilot-planorist. Anul următor 
s-a înscris și la parașutism.

— De ce ?
— Păi, un pilot care n-a sărit ni

ciodată cu 
asta ?

Trei ani, 1 
aerodromul 
șl-a mutat 
□rele libere 
vea o elevă de liceu —, la Ghimbav, 
la Școala de zbor cu motor.

Primii instructori o caracterizau ca 
pe un om foarte harnic, serios și ani. 
mat de dorința de a învăța, a învăța 
cit mai mult. Terminase liceul șl se 
angajase la întreprindere” de con
strucții aeronautice.

— Nu eram mulțumită de ceea ce 
făceam acolo, ca funcționară — ne 
spune. Doream o muncă practică, cu

parașuta cum vine
Dorina a fost prezentă pe 
de la Sînpetru. In 1970 
locul in care-și petrecea 

— puține cite poate a-

rezultate concrete. Nu a fost ușor să 
mă afirm.

Au urmat zborurile de perfecțio
nare, specializarea în acrobație, o te
meinică pregătire teoretică și tehnică. 
Și, în primăvara aceasta. Dorina To
mescu a luat examenul și brevetul 
de pilot-profesionist : instructoare de 
zbor la Aeroclubul „Mircea Zori- 
leanu”.

— Cum te simți la începutul noii 
profesii ?

— 11 privesc pe elevi și mă văd 
pe mine la primii pași. Mă strădu
iesc sâ-i ajut pentru ca pașii lor să 
fie cit mai siguri și mai mari.

Dorina Tomescu s-a scuzat. In 
carlingă o aștepta un nou elev. Fata 
din Sînpetru a alergat spre avion.

Viorel TONCEANU

NONA DESPRE ȘAHUL
BĂRBAȚILOR

mon- 
nume

un 
câm-

In lumea șahului, campioana 
dială Nona Gaprindașvill este un 
foarte cunoscut.

Ziarul spaniol „Marca" publică 
interesant Interviu cu cunoscutapioană sovietică, axîndu-și întrebările 
pe o singură temă : diferența între șa
hul jucat de femei și cel practicat de 
bărbați.

La întrebările puse, Nona Gaprindaș- 
vili dă răspunsuri foarte interesante. 
Iată cîteva dintre ele.— Este util jocul de șah intre femei 
și bărbați 7

— Mie îmi face deosebită plăcere să 
mă antrenez cu jucători de valoare. Am 
ce învăța de la ei : bărbații luptă plnă 
la ultima șansă, au fantezie, forță de

joc, se apără admirabil. De obicei, a- 
ceste calități lipsesc adversarelor mele. 
Slnt unii jucători atît de buni. îneît 
nu Vaș putea învinge șl desigur, în 
aceste condiții, mă așez la masă avînd 
un singur scop : să învăț, variante, 

tactice, noutăți.

„AM GUSTAT 
ȘI EU DIN 

CUPA AMARĂ..."
Cu Teofilo Stevenson, 

despre începuturile sale —
Unul dintre oaspeții Bucureștiulul 

la turneul internațional de bon 
„Centura de aur” a fost șl Teofilo 
Stevenson, superbul atlet cubahez, 
care la Miinchen, a întrerupt supre
mația olimpică a greilor americani.

Dacă înaintea întrecerilor din Bucu
rești, campionul olimpic s-a arătat 
rezervat, amînînd discuția noastră 
pînă după terminarea competiției, la 
masa comună din seara finalelor am 
avut prilejul să cunoaștem un alt 
Teofilo Stevenson decît cel din ring, 
boxerul cu o „dreaptă” necruțătoare 
care i-a scos din luptă pe cei mai 
puternici adversari. Volubil, studen
tul în anul II la Institutul de auto
motoare — secția electricitate, din 
Havana ne-a istorisit cele mal însem
nate momente din scurta dar stră
lucita sa carieră sportivă :

„M-am născut la 29 martie 1951, 
în provincia Oriente, una dintre cele 
mai renumite în Cuba, pentru bo
xerii valoroși pe care i-a dat repre
zentativei naționale. Trăind într-un 
cartier în care mai mulți băieți prac
ticau boxul, la 15 ani, am fost tentat 
să văd și eu cum arată o sală de 
box și, mai ales, să văd ce se in- 
timplă acolo. Eram destul de înalt,

CĂRȚI NOI In editura stadion
lucrare pentru icarii moderni*

Desprinderea de pe pămint a con
stituit dintotdeauna, visul umanității. 
Și acesta s-a împlinit, atunci cînd 
mintea iscusită a omului a născocit 
aparatele de zbor. Icarii moderni stră
bat, azi, înălțimile 
meridian la altul 
planetă la alta.

Desigur, pentru 
însă, un bun pilot trebuie 
cunoștințe temeinice din acest vast 
domeniu de activitate, de la cele teh
nice, privind construcția avionului sau 
planorului, pînă la cele de meteoro
logie. De la această regulă nu fac 
excepție nici piloții planoarelor. Ne-o 
demonstrează cu prisosință recenta 
lucrare apărută în Editura Stadion 
sub semnătura cunoscutului specialist 

.â „Teoria 
planoarelor".
îmbogățește 

specialitate, 
celor ce 

acestui temerar 
sport, oferindu-le posibilități de 
comentare teoretică.

albastre 
și. chiar,

de la un 
de la o

a putea deveni, 
să posezi

Gheorghe M. Cucu, intitulată 
și
Volumul 
literatura 
njnd în 
să se

tehnica pilotării 
în cauîă 

de 
sprijinul 

dedice

•) Gheorghe M. Cucu, Teoria și 
nica pilotării planoarelor, Editura didh, 1973. 293 pag., 10 lei.

ve-
vor

do-

teh- 
Sta-

Educația fizică și sportul
Bazat pe o largă investigație și do

cumentare volumul „Educația fizică 
și sportul in învățămîntul superior", 
semnat de Octavian Bănățan, Marin 
Birjega și Alexe Nicu, prezintă „apa
riția, organizarea și desfășurarea 
educației fizice și sportului în învăță
mîntul superior”. Cartea are o însem
nată valoare documentară, oferind un 
cuprinzător tablou al dezvoltării spor
tului In 40 de țări din Europa, Asia, 
Africa. America și Oceania, precum 
și principalele tendințe și perspective

in invățămlntul superior *
ale mișcării sportive la nivelul învă- 
țămîntului superior. Această lucrare 
reprezintă, totodată, o contribuție va
loroasă la istoria contemporană 
sportului, ea venind 
lor ce se ocupă cu 
domeniu al mișcării

Emanuel

a 
în sprijinul ce- 

studierea acestui 
sportive.
FANTANEANU

*) O. Bănățan, M. Birjega, A. Nicu — Educația fizică și sportul in Invățămîn- 
tul superior. Editura Stadion, 1"C, 
pag., 9.50 lei.

Stadion, 1373, 207

„Picături" dulci
Larga arie de difuzare a sportului, 

a determinat ca și prezentările aces
tui fenomen social să fie făcute nu 
numai de ziariștii și cronicarii „de 
specialitate”, ci și de un impresionant 
număr de literați și eseiști, care au 
dedicat difefitelor discipline, lucrări 
de mai mare sau mai mică întindere: 
nuvele, poeme, schițe (umoristice sau 
nu), epigrame și aforisme (cu sau fără 
poantă). Astfel, în paginile „Maga
zinului” duminical din ziarul „Spor
tul" a apărut, sub titlul de „Picături” 
suita unor mici, epigramatice reflec
ții, datorate literatului Barbu Ale- 1“ 
xandru Emandi șl privind fotbalul, 
ciclismul, tehisul, hocheiul, boxul etc.

și amare *
Recent, acestea și 

fost strinse într-un 
fațatâ de un alt scriitor, avînd pu
ternice aderențe cu comentariul spor
tiv, Al Mirodan, lucrarea ilustrată de 
fecundul caricaturist Al. 
readuce în fața poantei 
plină de savoare, dar si de tîlc.

Al. VIDRAN

altele inedite, au 
mic volum. Pre- 

avînd pu-

Cler.ciu, te 
sprințare,

•) Barbu Alexandru Emandl, Sportul 
!n reflecții cu haz și... fată, Editura 
Stadion, 1973, 35 pag., 3 lei.

VASILE CESAREAN, TG. MUREȘ. Nu 
vreau să vă descurajez, dar, la 20 de 
ani, este puțin cam tîrziu pentru a urca 
pentru prima oară scările ringului. Tre-

STATISTICA ARE CUVINTUL!
în ajunul meciului cu Albania, soco

tim interesante clteva date legate de 
evoluția echipei naționale de fotbal :
• începind cu data de 8 Iunie 1922. cind a susținut primul meci, cu Iugo

slavia, la Belgrad, cîștlgind cu 2—1. 
naționala noastră de fotbal are urmă
torul palmares : 248 de meciuri jucate, 
104 victorii. 90 de meciuri pierdute, 54 
de jocuri terminate la egalitate, 430 de 
goluri marcate și 227 primite.
• In cele 93 de Intllniri antebelice, 

cluburile care au dat cei mai mulțl 
jucători echipei naționale au fost : Rl- pensia Timișoara (18 jucători cu 175 
de Drezente). Venus București (26—137), 
C.A.O. Oradea (13—133), Rapid București 
(15—106), Chinezul Timișoara (25—95), Jii-

ventus București (14—5b) etc. în cele 
235 de meciuri disputate după Eliberare, 
in compoziția echipei naționale, cea 
mal mare contribuție au avut-o urmă
toarele cluburi : Dinamo București (49 
de jucători cu 482 de prezente), Steaua 
(42—375). Rapid (38—281), U.T.A. (25—146), 
Petrolul (23—11, ia Care s-ar putea a- 
dăuga încă 7 jucători cu 22 de prezențe 
de ia echipa Juventus) etc.
• Naționala țării noastre s-a întîlnit 

cu echipe din 42 de țări. Cele mai multe 
meciuri ie-âm susținut în Compania ur
mătoarelor țări : Iugoslavia (32), ceho
slovacia (23), Bulgaria (22), Polonia (19), Ungaria (17), Grecia (12), Turcia (11), 
R.D. Germană (10)-.

Frederic MOISES

Anatoli Șimanski
M

mal

PlNĂ LA VICTORIA FINALĂ
Pînă la urmă am hotărît să ne oprim. Ne-am tolănit pe gazon. Arbitrul șade 

și dă cu banul. A aruncat o monedă. 
Bănill ă căzui pe muchie. De cinci ori 
l-a atuncat, de cinci ori a căzut pe dungă. Curată bătaie de joc !... Arbitrul 
s-a muiat. A trîntit moneda. Pe urmă 
i-â venit o idee bună.— Organizam un referendum !

L-au organizat. Printrb microbiști. Vo
turile s-ău împărțit în număr egal. Ba 
a fost unul în plus pentru noi, îns 
cetățeanul s-a grăbit la tramvai și nu l-au mai numărat. Cdasul de pe tabel; 
de mâr&aj arată miezul nopții. Specta
torii au obosit. Vor acasă. Noi stăm tot pe gazon. Am decis să petrecem noap 
tea aici...

Arbitrul n-are astîmpăr. Cere să fie 
adus un cîntar. Se aduce bascula obo 
rulul. Arbitrul șoptește„Să Învingă

cel mai bun !“ și trezește cei doi căpi
tani de echipă.

— Care din voi e mai greu, acela în
vinge !

Bascula e instalată la centru. Căpitanii se cîntăresc pe rind. Al nostru e , Bsmai greu. Bruto. Ura ! 
tiu. Arbitrul pretinde :

— Să-i cîntărlm neto ! 
tiv !

Auzi ce l-a dat prin

Victorie
E mai
minte !

spor-
___ ______ ________  ____ _ Toată 

lumea s-a întors cu spatele. Căpitănii 
;e cîntăresc neto. La neto amîndol slnt egali. Ce ghinion I Să ne scape victo
ria printre degete 1Nu știu ce-a mai născocit arbitrul. 
Am moțălt. Către dimineață îl aud spu- 
riînd :

— Fraților, aduceți foile calificative ! 
Ne-am repezit plnă la sediu. Am adus 

foile, ștampilate șl iscălite.

— Care echipă are calificative 
bune, aceea cucerește cupa.

Toți avem calificative excelente. Toți 
sîntem în cîmpul muncii. Toți sîntem 
fruntași în producție. Toți am primit 
felicitări pentru succesele repurtate în 
activitatea profesională.

Arbitrul nu mai știe ce să facă. Dar 
cineva a găsit ideea salvatoare. A fost 
alcătuit un juriu din rindul publicului 
și a început un concurs „Cine știe, cîș- tigă“. După examenul de limbi străine 
scorul s-a menținut egal. Problemele cu 
integrale au fost rezolvate de toți. Lu
mea a început să șoptească numele 
regelui Solomon. Totuși juriul a reușit 
să ne ?,înfunde“. Și știți cine S-a potic
nit ? Mijlocașul Galușenko. Tocmai el. 
care e veșnic cu cărțile în mînă ! Nu-i 
vorba că și întrebarea a fost foarte di
ficilă. De unde să știm noi ce e aia 
„fetească" ? E adevărat că nici porta
rul adversarilor n-a știut să răspundă 
la întrebarea : „cum se numește între
prinderea la care lucrează*4, însă între
barea cu _ „feteasca” a fost considerată 
mai ușoară. Și așa am pierdut cupa

(în românește de
DRAGOȘ VACARIUC)

j.

bule să te obișnuiești, de la vîrsta junio
ratului, să lovești și să... fii lovit. Dar, 
dacă sinteți un greu sau măcar un 
semigreu, In momentul de față, intlrzie- ' 
rea cu care v-ațl gîndit ta box, contea
ză mal puțin.

ANDREI PRELICI, BRAILA. Am fă- _ .... :___ că 
sînt în măsură‘acum să vă ajut pe dv. 
(și pe alții !) în problema flleurllor de 
tenis. întreprinderea de industrie locală 
din Balotești, județul Ilfov, primește 
astfel de comenzi. Prețul unui fileu este 
de cca. 100o de lei.

ION IANCU, RIȘNOV. 1. In partida de 
la 10 iunie 1964, disputată la Belgrad șl oficializată ca meci Inter-țărl, echipa 
României a avut în componența sa nu
mai jucători de la Rapid. Să vl-1 spun, 
de altfel: Andrei — Lupescu, Gtăjdea- 
nu, Dan Coe, Greavu — Dinu. Georgescu 
— Năsturescu, Dumitriu II, Ionescu, Co- 
dreanu. Scor : 2—1 pentru noi. Gealei 
n-a jucat în acest meci. 2. „Cine a propus, la Guadalajara, să-i facă statuie iul 
Dembrovschi ? F.R.F. sau F.I.F.A. 7. 
Nici una, nici alta. Mexicanii, care au 
ăvut această idee, s-ăii oprit la bite tlh 
jucător din fiecare echipă, potrivit pre" ferințelor lor. Erați supărat pe F.I.F.A. 
că l-a ales pe Dembrovschi, și nu pe 
Neagu J

cut... investigațille necesare, astlel

scheme
— Ați ciștigat partide cu bărbații ?
— Da.

mei se __ _ ______  _  ___
am jucat cu Spasski o partidă foarte 
echilibrată pe care am pierdut-o la 
mare luptă, după o serie de manevre 
tactice spectaculoase.

— In jocul de șah, bărbații slnt 
curtenitori ? Nu cumva din acest motiv se lasă bătuți ?

— N-aș putea spune că amabilitatea 
bărbaților se manifestă și pe tabla de 
șah. O știu chiar din familie. Cind joc 
vreo partidă cu tatăl, bunicul sau eu 
soțul meu, el suferă cumplit cînd slnt 
învinși. De, se cred jucători buni, au 
Clasificarea de categoria I.

— A crescut In ultima vreme valoarea șahului feminin 7
— Cred că foarte mult. In U.R.S.S., 

copiii învață șahul în școli. Fetele joacă 
de la egal la egal cu băieții. Asta în
seamnă un real progres ai șahului fe
minin. îmi permit să anticipez că va 
veni timpul cind In turneele masculine 
vor participa și femei. Și, cine știe, 
poate vreodată să avem și o campioană a lumii la „mixt” !

— Ați avea vreo șansă cu Robert Fischer 7
— Mi-ar face plăcere să joc cu cel 

mal mare ți talerrtat jucător de șah al 
lumii ia ora actuală. Dar ce pot spune 
despre vreo țar.să. atlta timp cît sînt 
sigură că pe Bobby nu l-ar interesa 
nici măcar un „blitz" cu mine.

— Se spune că șahiștii sînt lnteHgențl. 
Se poate spune același lucru despre 
temei 7

— Las pe seama bărbaților să facă 
asemenea aprecieri...

Multe chiar. Printre învinșii 
numără și Olafsson. în Elveția

PICATURI
Și „campionul* luftangiilor este 

uft fel de golgeter. A tras cel mai 
mult... în gol !

A fost o întrecere surdă ! Nici_ 
fluierul arbitrului nu s-a mai auzit

Arbitrul a fost nevoit să dea un 
avertisment colectiv ambelor echi
pe. E mai operativ decit să stai și 
să arăți— 22 de cartonașe !

D. G MAZILU

dar subțirel, și nu-mi plăcea să mă 
bat cu colegii. N-am să uit niciodată 
momentul în care antrenorul Ignacio 
Herrera m-a întimpinat cu multă 
blîndețe și mi-a spus că dacă vreau 
să devin puternic și să nu mă mai 
bată nimeni, să vin mereu la antre
namente. Și m-am dus...

Exercițiile zilnice mi s-au părut 
plictisitoare, dar lupta la mănuși mă 
fascina. Aș fi vrut să încerc și eu. 
N-a trecut mult timp și a venit mo
mentul așteptat. Fără să vreau, mi-am 
lovit odată mai tare adversarul, și 
acesta a căzut la podea. Herrera ne-a 
oprit, m-a luat de-o parte și mi-a 
spus că am calități și că aș putea 
deveni chiar campion. Nu știu ce vă
zuse el la mine, că mare lucru nu 
făcusem. Dar, după alte șapte luni 
de antrenament, previziunile lui s-au 
adeverit. Am devenit campion na
țional de juniori la categoria mijlo
cie mică. In anul următor, crescusem 
puțin în greutate, mă fortificasem și 
am repetat succesul și la categoria 
mijlocie. După antrenamente multi
ple, efectuate cu toată seriozitatea — 
pentru că treceam Ia seniori, unde 
aveam adversari mult mai puternici 
— în anul 1970 am devenit campion 
al Cubei la categoria grea. Am re
editat performanța și în anii urmă
tori. La campionatele Americii Cen
trale și Caraibilor am ocupat locul I. 
Dar, cea mai bună formă sportivă 
am avut-o la Miinchen, la Jocurile 
Olimpice, cînd mi-am învins toți ad
versarii, înainte de limită. De altfel, 
din cele 76 de meciuri susținute, 48 
le-am ciștigat prin K. O".

— Ne-ați vorbit pînă acum numai 
de succese. Trebuie să credem că 
n-ați fost niciodată învins ?

— Am gustat și eu din cupa ama
ră a înfringerii. N-am fost învins, 
insă, niciodată prin K. O.

— Care sînt pugiliștii care se pot 
mîndri că dețin o victorie asupra 
campionului _ olimpic ?

— Șase dintre ei sînt cubanezi. 
Dintre europeni, în anul 1970, la tur
neul internațional de la Berlin, m-a 
învins Anders (R. D. Germană). Un 
an mai tîrziu, însă, la aceeași compe
tiție, m-am revanșat..........................
K. O. T.l L—__ ... 
niciodată revanșe de luat...

Mihai TRANCA

-am revanșat întrecindți-I prin 
M-ar bucura să nu rnai am

SĂBIILE BUCLUCAȘE
Săptămina trecută, s-a 

la Varșovia tradiționala 
de scrimă „Cupa Wolodyjowski-’, 
ajunsă la a XlX-e ediție, reuniune de 
prestigiu european, ciștigată, la majo
ritatea edițiilor anterioare, de spor
tivii polonezi și — în Cîteva rînduri 
— de scrimerii sovietici și maghiari.

In fiecare an. organizatorii decer
nau învingătorului, între alte pre
mii, o sabie veche, despre care 
afirma Că ar fi aparținut lui

desfășurat 
competiție

se
___  __ __ Pan 

Wolodyjowski, figură proeminentă a 
istoriei poloneze. Anul acesta, însă,

,,ritualul" a fost schimbat, vechea sa
bie lipsind dintre trofeele acordate 
cîștigătorului...

S-a crezut că armele din colecția 
lui Wolodyjowski s-au terminat, pu- 
nîndu-i pe organizatori într-o măre 
încurcătură. Realitatea a fost alta i 
nu de mult, a apărut, la Varșovia, o 
lucrare de istorie literară care de
monstrează, cu documente, că Pan 
Wolodyjowski a avut cu totul și cu 
totul... 7 săbii !

De unde au scos organizatorii res
tul de 11, e mai greu de spus...

MATEI ZIMA, BUCUREȘTI. .Sper că 
veți publica epigramele pe care vi ie tritnlt. De altfel, mai apar, uneori, epi
grame in ziarul „Sportul”. Apar, 
dintr-astea !

Daf nu

orruz. 
pe Va-

GICU GHERGHEL, COMUNA
1. „Eu cred că l-aș putea ajuta .lentin Stănescu in formarea celei mal 
bune echipe naționale” Asta ar Însem
na să se renunțe la Robert Cosmoc și 
să venlțl dv. in locul Iul. Să vedem dacă sînt de acord cei de la Federație ! con
stat, însă, că lotul propus de dv. este 
aproape același cu cel alcătuit de Va
lentin Stănescu. Și-atuncl 7 2. Dembrov- 
Schl a jucat la Arad, în tur, în meciul cu U.T.A.. ciștigat de localnici 
Ei a înscris golul de onoare al 
nilor, cu un minut înainte de final.

V. ȚEPELUȘ Regret, dar...
IONEL OGLAN, BlRLAD. „Am 16 ani 

și slnt un înfocat suporter al echipei F.C. Argeș și al lui Dobrin. In generai, 
cred că sînt cel mai mare microbist 
din Blrlad și poate din țară. Tiu, de clțiva ani, evidența meciurilor din divi
zia A, a formațiilor care au jucat, a

fără grijă la pensie ! Ne spuneți că aș
teptați un răspuns. Dar, practic, nu puneți nici o întrebare. Nu mă întrebați, nici măcar, dacă F.C. Argeș va Cîștiga 
campionatul, sinteți sigur de asta !

ELISABETA rOVAN, BUCUREȘTL 
.Silit elevă la Liceul „Ton Necuice”, iu
besc foarte mult handbalul (sport pe

CU 4—1. băcăua- 
fluierul

schimbărilor efectuate
rllor care au înscris _____  .
veți șl evidența celor de la care au 
primit mingea 7 în orice caz, pot ‘

și a jucăto- 
golurile”. a-

ieși
care 11 și practic la Școala sportivă nr. 
I) și o îndrăgesc pe marea handballstă 
Irina Climovschl, actuala mea antre- 
noare. Am început să fac un album cu 
fotografii din activitatea ei. Dar, n-am 
nici o fotografie din perioada ei de glo
rie : 1956—1964“. îmi pare rău, dar nici 
eu n-am. Tot ceea ce pot fâce este să spun păsui dv. cititorilor acestei rubrici, 
dlndu-le adresa dv. : strada Ion Necul- 
ce nr. 74, sectorul 8. Poate că apelul dv. 
va găsi ecou tn inima unui iubitor al 
handbalului, hotărîndu-1 să se despartă 
de unele dintre fotografiile irinei CU- movschi, în favoarea dv.

T. filipidescu, București. De acord cu reflecția dv. : „Golul este ra
portul dintre ezitare șl pripeală î“.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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ECOU LA ANCHETELE ZIARULUI NOSTRU BALCANIADA DE BOX DE LA ATENA OE EA CONSTANTA

PE TEMA SPAȚIILOR DE JOACA, SPORT Șl AGREMENT

COZMA Șl HODOȘAN
PLOIEȘTI Șl C.J.LF.S. PRAHOVA ÎN FINALE!

Calistrat Cuțov numărat
Am primit din partea liceului „C. 

Dobrogeanu-Gherea" din Ploiești, 
următoarea scrisoare :

„Ca urmare a raidului-anchetă 
întreprins de redacția ziarului Spor
tul în municipiul Ploiești și a ar
ticolului apărut în același ziar în 
ziua de 19 aprilie 1973 intitulat : 
„Noile cartiere nu se pot lipsi de 
spațiile de joacă, sport și agrement" 
vă solicităm sprijinul pentru ame
najarea spațiului de joacă pe te
renul special destinat din incinta 
liceului nostru. De asemenea, vă 
informăm sâ unitatea noastră func
ționează într-un local nou, dat în 
folosință în anul școlar 1970—71, 
iar terenul afectat desfășurării ac
tivității sportive a fost ocupat de 
atelierul de confecții metalice al

pînă tn.Trustului de construcții 
luna decembrie 1972.

în urma numeroaselor 
și reclamații la organele 
și de stat, municipale și 
T.C.M. a eliberat terenul 
tul anului 1972. dată' cînd am în
ceput amenajarea lui prin degaja
rea cantităților de fier-beton, răma
se în pămînt, nivelarea și acoperi
rea cu pietriș și balast. Aceste lu
crări au fost efectuate prin acțiuni 
patriotice ale elevilor și ej spriji
nul efectiv al comitetului de pă
rinți, fără să se cheltuiască nici 
un ban.

Menționăm că la ora actuală te
renul este nivelat și pregătit pen
tru asfaltare, fapt pentru care am 
Solicitat’ sprijinul material al orga-

insistențe 
de partid 
județene, 
la sfîrși-

FLUXUL ACTIVITĂȚILOR OE MASA
(Urmare din pag 1)

precum și alte activități adresate 
vizitatorilor ocazionali ai parcu
lui.

ȘTAFETA ÎN CINSTEA CELEI DE-A
52-a ANIVERSARI A CREĂRII PARil-

DULUI

Sărbătorind împlinirea a 52 de 
ani de la crearea, la 8 mai 1921, 
a Partidului Comunist Român, ele
vii din sectorul 1 al Capitalei vor 
participa la o ștafetă sportiva co
memorativă. Plecarea va avea loc 
la ora 9,30 din Piața Amzei, de 
unde se va urma un traseu ce va 
străbate Bulevardul Dacia, Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Piața Confedera
ției,/Arcul de Triumf, Piața Vic
toriei. Calea Victoriei, pînă în fața 
sediului Comitetului de partid al 
Rectorului I. de unde se va da ci
tire mesajului purtat de ștafetă și 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Fiecare schimb va fi asigurat de 
40 de 
tnoasă 
parte

cepe să se statornicească. în jude
țul Teleorman continuă suita ac
țiunilor de masă săptăminale, de
clanșate o dată cu apariția Hotă- 
rîrii. Pentru astăzi, programe bo
gate la Alexandria. Roșiori de Ve
de, Zimnicea. Tr. Măgurele ?-a

★

Ne este, fără îndoială, cu nepu
tință să parcurgem, chiar și în fu
gă, întreaga agendă a zilei. Pen
tru aceasta ar trebui să înșirăm 
nenumărate localități. pentru că 
pretutindeni în țară crește pre
ocuparea organelor și organizații
lor sportive de a asigura cetățeni
lor posibilități cît mai largi ie a-ș: 
petrece timpul liber în tovărășia 
atît de plăcută și atît de utilă a 
exercițiului fizic.

nelor competente: C.J.E.F.S. Pra
hova și Consiliul popular munici
pal Ploiești. Precizăm că CJ.E.F.S. 
Prahova a promis de nenumărate 
ori acordarea unor fonduri pentru 
amenajările bazei sportive, promi
siuni care pînă la ora actuală n-au 
fost onorate.

în prezent, pe terenurile amena
jate provizoriu în curtea interioară 
a liceului se desfășoară și activi
tăți sportive de masă în afara ore
lor, la care participă foarte multi 
tineri din cartier, deși creează greu
tăți în respectarea liniștii necesare 
bunei desfășurări a procesului de 
învățăminL

Ca pedagogi, ne dăm seama foar
te bine de neces tatea mișcării în 
aer liber a tinerilor. Dar aceasta 
nu poate fi satisfăcută de posibili
tățile materiale actuale ale școlii 
noastre. K

Pentru a putea face față solici
tării tinerilor din cartier, ca ți pro
priilor e’evL ne este necesar aju
torul material pentru amenajarea 
terenului special deșt hiat acestui 
scop, intr-o arenă a sănătății, miș
cării si deconectări;.

Statero de acord cu sugestia dv. 
pentru accesul tuturor tinerilor care 
doresc sâ facă spor pe terenurile 
școlii noastre sub o formă organi
zată. ciad acestea vor E in tota
litate amenajate*

Deși această scrisoare a lîceulu: 
„C D-b—g?a-.u-Gher»a- — sub 
semnătura directorului liceului, 
prof. Octavian Andreescu și a șe
fului catedre: de educație fizică, 
prof. Florian Svoenescu — a 
adresată rodacrie" noastre, noi cre
dem că ea ăr.teceseazâ in primul 
rind ConsiLui popular municipal 
Pk.:esu și CcnKUul județean pentru 
educație Fzfd î: sp:rt Prahova, din 
partea eirom se așteaptă un răs-

fort

LA

olim-Vineri seara, pe Stadionul 
pic din Atena, s-a desfășurat prima 
semifinală din cadrul celei de a 
Vil-a ediții a Balcaniadei de box. 
Reuniunea a fost deschisă de bo
xerii de la categoria semimuscă, 
Remus Cozma și Dogru (Turcia). 
Românul a început meciul într-un 
ritm sufocant, în fața căruia cam
pionul balcanic de anul trecut a 
trebuit să bată în retragere. Atacu
rile dezlănțuite ale lui Cozma, din 
prima parte a întîlnirii, au avut o 
eficacitate evidentă și el a cîștigat 
detașat această repriză. în rundul 
doi, Dogru, cu o alonjă respectabilă, 
a evoluat mai aproape de valoarea 
sa recunoscută și a reușit să echi
libreze situația. Ultimele trei mi
nute ale partidei l-au arătat pe 
Cozma dezlănțuit. El a lovit din 
toate pozițiile, astfel că patru din 
cei cinci judecători l-au indicat pe 
Cozma ca primul finalisi al catego
rie:. Nikolov (Bulgaria), învingător 
ia puncte în fața lui Alissanovici 
(Iugoslavia), va disputa finala cu 
Cozma. La categoria cocoș, unde 
România nu are reprezentant, pen- 
t’-j partida finală s-au calificat 
Bahtiarevici (Iugoslavia), care l-a 
întrecut la puncte pe Houliaras 
(Grecia) și Milev (Bulgaria) cîști- 
eâtor prin neprezentarea turcului 
Erog'.u. oprit de medic să boxeze.

La categoria semiușoară, Constan
tin Stefanoviei a făcut tot ce i-a 
stat în puteri pentru a trece peste 
tehnica și rutina experimentatului 
boxer turc Seify Tatar. După o 
trecere extrețn de echilibrată 
spectaculoasă, victoria a revenit 
3—2. lui Tatar, care va întîlni
finală pe Perunovici (Iugoslavia), 
învingător prin abandon în repri
za a treia în fața lui Agrimanaris 
(Grecia).

Categoria ușoară a adus prima

mare surpriză a competiției, legată 
mai mult de decizia judecătorilor. 
Confruntarea dintre Calistrat Cuțov 
și Beneș (Iugoslavia) a început prin 
atacurile furibunde ale lui Beneș, 
boxer recunoscut prin forța excep
țională a loviturilor. Una dintre a- 
cestea și-a găsit ținta și Cuțov a 
fost numărat de arbitru. El a re
luat lupta și, în continuare, l-a sur
clasat pe adversarul său, care în 
ultima repriză a primit și un aver
tisment pentru iregularități. Cu 
toate acestea, decizia i-a fost acor
dată lui Beneș cu 3—2, verdict dez
aprobat minute în șir de specta
tori. La semimijlocie, 
a evoluat foarte bine 
categoric pe Buruci 
5—0, singura decizie 
cum în unanimitate.
întîlni în finală pe Kolev (Bulga
ria) cîștigător prin abandon în pri
ma repriză 
(Grecia).

Ion Hodoșan 
și l-a depășit 
(Turcia) cu 

dată pînă a- 
Hodoșan va

în fața lui Theriânos

elevi, în total la această fru- 
maniîestare urmînd să ia

800 de școlari.

ÎNCEPUT DE SEZON 
COMPLEXUL UNIVERSITAR 

DE LA LACUL TEI

dintr-o da- 
prinz chiar 
plajă...

Iv de la 
1 de re- 

icni 
inaugurează 
atrăgătoare 

„Muiiuiiiva spuruva , la care stu
denții de la I.P.G.G. vor avea drept 
oaspeți pe colegii lor de la Insti
tutul de petrol din Ploiești. în pro
gram — o cursă de cros, jocuri de 
Volei, handbal, ping-pong, șah iar 
în... perspectivă — o zi de recrea
ție care se anunță foarte plăcută. 
Ținind seama de altitudinile la 
care urcă mercurul termometrelor, 
nu sînt excluse nici întreceri ad- 
hoc de înot. La 6 mai, nici nu este 
nevoie de prea mult curaj pentru 
așa ceva. .

a izbucnit 
frumos, la 
Vreme de 
cultural-sporti 

Lacul Tei. locul tradiționa: 
ftigiu al universitarilor bucure 
în zilele de caniculă, 
sezonul 1973 printr-o 
,Duminică sportivă".

DUMINICA DE DUMINICĂ, TîRGMUREȘENII

în-
Și 

cu 
în

PORNESC PE JOS IN ÎMPREJURIMILE ORAȘULUI
iar acolo fac

P.CR.

sport sub cerul liber, în aer curat

Primăvara 
tă ' E timp 
foarte cald.

Complexul

$1 ALTELE.»

In programul sportiv al dumini
cii mai figurează :

• Un mare concurs de orientare 
turistică cu participarea elevilor 
din toate unitățile școlare ale Sec
tarului I. Micii mînuitori de hărți 
ș: busole se vor întrece în pădu
rea Băneasa. de la ora 9, pe un 
traseu ales în jurul Grădinii Zo
ologice ;
-•Pe stadionul Colentina au loc, 

'fft de la ora 9. finalele ..Cupei 1 
Mai" la tenis de cîmp și la hand
bal •

• La Constanța este programat, 
în oremieră ..Crosul Ucenicilor", în 
ca- ? se acordă premii mult râvni
te trei 
Pentru a 
fiecare va 
repede ;

• Pe linia unei tradiții care în-

excursii la Budapesta! 
vizita capitala Ungariei 
căuta să... fugă cît mai

Hotărirea plenarei C.C. al 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice ți sportului a deter
minat, prin prețioasele indicații pe 
care le cuprinde, o riparoată reri- 
talizare a activităților turistice r» 
județul Mureș ți. ceea ce este demn 
de remarcat. c acelor forme care 
implici mersul pe joc, mișcare* ia 
aer liber, orpaniaarea unor jocuri 
distractive i» cadrul reconfortant 
al naturii.

Incepind de la jumătatea lunii a- 
prilie. cercul turistic de pe lingă Ca
sa de cultură a sindicatelor din Tg. 
Mureș ți-a propus să organizeze 
duminical drumeții — excursii pe 
jos — in imprejurimile pitorești ale 
orașului. Una din excursiile prefe
rate este cea care duce peste vfrfsl 
Becheci (1076 m altitudine) pini Ia 
Magherani ți înapoi, pe un traseu de 
12 km.

Excursiile se organizează cu gru
pe de 40—60 salariați din fieca-e 
din întreprinderile orașului de pe 
Mureș: Metaloiehnica. Electromureș. 
IPROFIL, „23 August*. Fabrica de 
confecții „Mureșul*. Fabrica de za
hăr, I.U I.U., Centro farm etc.

INIȚIATIVA DE LA 
„ELECTROMUREȘ-

La întreprinderea „Electromureș* 
ființează o asociație sportivă con
dusă de oameni cu inițiativă. Sec
ția de turism a acestei asociații, la 
fel de activă, i-a invitat pe toți sala- 
riații, pe cei din atelierele întreprin
derii. ca și pe cei din birouri, să-ți 
petreacă timpul liber făcând mișca
re, drumețind nu numai în Împre
jurimile orașului dar și in perime
trul acestuia pentru a-i cunoaște 
mai bine zestrea de atracții turistice.

Recent, cercul turistic de la ,^lzc- 
tromureș* a dat startul într-o acțiu
ne ce se va permanentiza: excursii 
duminicale pe jos Pentru incevut 
este prevăzută o excursie care inclu
de vizitarea valoroasei biblioteci 
Bolyai-Teleki, a Palatului culturii, 
vechea cetate, iar apoi grădina zoolo
gică de pe platoul Cornești. In pă
durea de pe acest platou excursioniș-

CE-A

Perioada 
constituit

FOST ÎN ZîiaE
VACANȚEI
vacanței de 
un fericit 

documentare

pri-nd’ra-l 
prilej de 

prin țară
a 
excursii 
pentru aproximativ 5 000 de elevi 
din liceele școlile generale ți pro- 
festonale din județul Mureț. Elevii 
becului pedagogic drn Tg Mureș. 
conduși de prof Vaier Zaharie. cs 
străbătu; o rută impresioaaati de-a 
lungul căreia ■■ orxoscsu orașe.

tițsi de reel
îibi zctna woutrt: Albe
iiA. Deua. Trmițorru, Drobe-
tv-T*vnu Sever-a CrMovo. Pi-

Curin de A’geț. locul de

noștri: Bistrița, Arbore, Sucevița. 
Moldovița, Rădăuți, Putna, Sucea
va, G. Eneseu, Iași, Agapia, Văratec, 
Piatra Neamț. Cheile Bicazului etc. 
Un traseu asemănător a efectuat un 
gvup de elevi ai Școlii generale din 
Rjîii Munți, în timp ce eterii Șco- 

generale din Ceuașu de Cimpie 
au cobori: valea Prahovei trecind 

Doftana și prin Ploiești. Un 
itinerar au străbătut ele- 

h.'?j':.i Al. Papiti Ilarian: „Pe 
— 'c lui Avram Iancu“. Numărul 

colectivelor de elevi care și-au pe- 
:- 'j- o parte a vacanței în excursii 
este intre. așa că vom mai menționa 
■->z- școlile generale nr. 1, 2 și 4 

T®. Mureș sau pe cele din Cor
cești ți Rigmani.

Desigur, excursii cu autocarul, mal 
:.'--:e seu de mai lungă durată se 
organizează. în mod curent, pentru 

populația orașului (salariați, 
pensionari etc}, dar latura cea mai

■ a activității turistice din
orașul Tg. Mureș și din județ este 
tendi-.ta pregnantă de a revitaliza 
mersul pe joi, de a da noi dimensiuni 
mișcării în aer liber sub forma atît 
de plăcută ți folositoare a jocurilor 
sportive cu caracter de agrement. 

loan PAUȘ. coresp. județean

NU LIPSESC

Campionul olimpic Gheorghe Berceanu învins de Constantin Alexandru
CONSTANTA, 5 (prin telefon).— 

Sîmbătă dimineața, în Sala sportu
rilor din localitate a început tur
neul internațional de lupte greco- 
romane. La această competiție par
ticipă luptători din Franța, R. F. 
Germania și România. Fiind ulti
mele confruntări internaționale îna
intea campionatelor europene de la 
Helsinki, antrenorul federal, prof. 
Ion Comeanu a înscris la fiecare 
categorie de greutate cîte 3—4 
luptători. în meciul inaugural de 
la cat. 48 kg. tînărul Constantin 
Alexandru a realizat în compa
nia luptătorului vest-german Fritz 
Schmidt un punctaj rar întîlnit : 
31—1. Sportivul român a efectuat 
o întreagă suită de procedee teh
nice (salturi, rebururi, centurări la
terale), care de care mai spectacu
loase, fiind deseori îndelung aplau
dat de public. Schmidt a fost de 
multe ori în situații dificile, dar 
de fiecare dată — spre meritul său 
— a reușit să evite tușul.

Tot la această categorie, sortii 
au decis ca Gheorghe Berceanu 
să-l întîlnească pe Iou Gibu. Resta
bilit în urma accidentului ce l-a ți
nut în afara sălilor de concurs încă 
de la începutul anului. Berceanu 
s-a impus de la o repriză la alta 
și în min. 8 el conducea cu 6—2.

Dominîndu-și categoric adversarul, 
campionul olimpic l-a obligat pe 
acesta să se apere exagerat de 
mult, motiv pentru care arbitrul a 
oprit lupta pentru a-i da lui Gibu 
avertismentul descalificării.

La categoria următoare (52 kg), 
constănțeanul Mircea Neagu a ob
ținut o frumoasă victorie în fața 
lui Rolf Kraus (R. F. Germania), 
pe care l-a fixat cu umerii pe sal
tea, în min. 5, cu un tur de cap. 
Francezul Diego Brutto a fost de
pășit categoric la puncte (11—2) de 
Ion Gyiingyoși. Tînărul Ion Păun 
(cat. 62 kg) a pus capăt duelului 
său cu francezul Michel Baleri în 
primul minut, cu un excelent su- 
pleu finalizat prin tuș.

Seara tîrziu în cadrul celui de al 
3-lea tur al cat. 48 kg, campionul 
olimpic Gheorghe Berceanu a fost 
învins de tînărul constănțean Con
stantin Alexandru.

Alte rezultate : Erich Nungesser 
(R.F.G.) b.p. Fl. Gherghe (cat 48 
kg) ; N. Gingă b.desc. FI. Râduț 
(cat 52 kg) ; Al. Szabo b.desc. P- 
Arcade (cat. 62 kg) ; M. Schondor- 
fer CR.F.G.) b.tuș T. Horvath (cat. 
68 kg) ; cat. 82 kg : I. Fiscutcanu 
b.tuș Helmuth Gerlach (R.F.G.), I. 
Gabor b.tus Th. Lucescu.

Coslin CHIRIAC

ÎN „CUPA STEAUA“
PETRE SANDOR A CÎȘTIGAT DETAȘAT PROBA 

n-au avut. în mod practic, adver 
sare.

La talere, — „Cupa Steaua" — 
concurs ce se desfășoară pe poli
gonul Tunari, după prima manșă 
la skeet (talere aruncate din turn) 
conduc Gh. Sencovici (Olimpia) 
96 t (din 100 buc.), G. Pintilie (C.S. 
Baia Mare) 90 t, iar la trap (tale
re aruncate din șanț) A. Marinescu

șoseaua 
„Cupei Siea- 

seniorii, la armă 
juniorii la pistol 
dificilă probă de 
focuri la armă

Ieri, pe poligonul din 
Domnești, în cadrul 
ua“ s-au întrecut 
120 de focuri și 
sport. La această 
„maraton", 3 X 40
liberă calibru redus, trofeul a re
venit lui Petre Șandor, unul dintre 
cei mai buni pușcași ai clubului 
Steaua, care a cîștigat proba deta- 

totalul celor 120 de

DE PUȘCĂ 120 FOCURI
început ieri 
nul Tunari 
pe campionul
Smelcinski 
noastre, 
prima serie de cîte 25 de talere cei 
doi trăgători cu arma de vînătoa- 
re obținuseră același punctaj, cîte 
23. In 
tivul 
lovind 
numai 
a avut nevoie 
taler de două 
cu a ratat din

dimineața pe poligo- 
avînd ca protagoniști 

european, Adam 
și campionul țării 

Andrei Marinescu. După

seria următoare însă spor- 
polonez a tras excepțional 
toate cele 25 de talere cu 

cartușe (Smelcinski 
doar Ia penultimul 

focuri), iar Marines- 
nou două ținte zbu

rătoare, totălizînd și în seria a 
II-a 23 t. După încheierea manșei 
I. Smelcinski a obținut 97 din 100 
posibile, 
echipe, 
situația 
prezintă
348 t, C.S. Școlar București 327 t. 
La skeet, concurs individual între 
trăgătorii celor două cluburi. Con
duce, după 100 de talere, poloneza 
Dorota Chitrowska cu 91 t. între
cerile se încheie azi. (T.R.).

iar Marinescu 89. Pe 
la jumătatea concursului, 
între 'cele două formații se 

astfel : Legia Varșovia

26 de

PATINAJ '

CUPA ROMÂNIEH

standul de talere aruncate din șanț, de laPe ______ ____ ... . . ..
tragerii, A Smelcinski (Legia Varșovia), campion 

dreapta lui campionul țării noastre, A. Marinescu

Tunari: în momentul 
european, iar in

focuri cît și pe poziții. Rezultatul 
lui — 1146 p — reprezintă o cifră 
valoroasă și atestă forma bună în 
care se află. Bine s-au mai com
portat la probele pe poziții și I. 
Codreanu —- locul II 
Gh. Adam — clasat 
Sandor la genunchi.

La pistol sport 
cipare slabă, Ia 
două concurente, 
dominat pistolarii 
care au ocupat 
locuri, iar la junioare tinerel® tră
gătoare de la Metrom Brașov, care

Suditu

armă 
focuri

Campionatul diviziei

SURPRIZE NICI ÎN ETAPA
x. aj lipoi: nici surprizele și, în 
primal rind, trebuie să consemnăm 
faptul ci .elevii* antrenorului N. 
Pufnei (echipa de floretă băieți Po- 
lilrhnica lăți, care a promovat recent 
la c-. divizie) au reușit să întrea- 
d m 5 tușe (57—62) formația Progre- 

u ieșeni au punctat Vlad 
trescu și Ruff cite 2 și 
— 1. în timp ce Progre- 

mai eficace

A

la picioare și 
în urma lui

fost o parti- 
numai 

au

a
senioare 

La juniori 
de la U.T. Arad 

primele două

A ll-A
Popescu (4 v) ș! comporta-

(C.S. Școlar) 89 t și G. 
(Steaua) 88 t.

REZULTATE TEHNICE: 
libera calibru redus 3X10
seniori : 1. P. Sandor (Steaua) 1146 
P (pe poziții : 390—370—386), 2.
Gh. Vasilescu (Olimpia) 1133 p 
(39S—360—378), 3. I. Codreanu
(Steaua) 1133 p (394—398—371), 4. 
T Ciulii (Steaua) 1127 p, 5. M. 
Antal (IEFS) 
(Steaua) 1114 
cioare : 1. P.
Codreâtiu 368 p. 3. T. Ciulu 363 p; 
40 f genunchi : 1. P. Sandor 386 
2. Gh. Adam (Metalul) 385 p, 
Gh.
30 + 30 I 
341 (la 
265), 2.
Cristina

1125 p, 6. T. Coldea
10 f poziția pi- 

I.
P ;
Sandor 370 p, 2.

Simona Grigorescu; iMihaela Paraschiva 
și Adrian Georgescu, laureațiî juniorilor 

„Liberele" juniorilor disputate în. 
ziua a doua a „Cupei României" la 
patinaj artistic nu au adus nici o 
modificare în cele trei clasamente. . 
Dimpotrivă, deținătorii primelor 
lccuri și-au consolidat pozițiile, re
ușind, în final, sâ se detașeze net 
de principalii lor contracandidați. 
Laureații — în ordinea categoriilor: 
Simona Grigorescu, Mihaela Paras
chiva și Adrian Gebfgesctt — deși 
eu au strălucit, au demonstrat însă 
mai multă siguranță și exactitate în 
execuții decît partenerii lor de con
curs.

Iată clasamentele: junioare II — 
1. Simonâ Grigorescu (Șc. sp. 2) 
157,51 p ; 2. Irina Nichiforov (I.E.F.S.) 
138.06 p ; 3. Estera EgetfJ (I.E.F.S.) 
167,)6 p; 4. Viorica Balint (Șc. sp.
M. Ciuc) 77.78 ; juniori I — 1. Ad. 
Georgescu (Șc. sp. 2) 141,0 p ; 2. L. 
Azzola (Olimpia Cluj) 132.24 p ; ju
nioare I — 1. Mihaela Paraschiva 
(Constructorul) 143,38 p ; 2. Felicia 
Pelmuș (Constructorul) 142,17 p.

In aceeași zi, după terminarea ’> 
trecerilor de juniori au început 
disputele, cij . programul de figuri 
obligatorii, rezervate seniorilor. Du
pă prima probă, la Senioare,' s-a in
stalat în frunte fosta campioană 
Elena Moțș cu 54,90 ,p, urțnată de 
Doina Ghișerel (49,20 p) și 'Mariana 
Ionel (47,40 p), iar tfi confruntarea 
seniorilor conduce A. Bulele cu 52.50 
P, urmat la mică diferență (1 p) de 
Mircea Ion.

P.
3.

Vasilescu 378 p. Pistol sport 
junioare : 1. Mariana Haba 
precizie 276 — la viteză 
Carman Dobre 536 p, 3. 
Paraschivescu 535 p (tcate 

de la Metrom 
M. Btidnrișan 
G. Csik 550 p 
3. Gh. Valter

Brașov) ; juniori : 1. 
556 p (271—285), 2. 
(ambii de la U.T.A.), 
(Steaua) 547 p.

!n-

a ltii Dan
rea tînărului I. Pop (Cluj) care a 
dispus cu 5—2 de Irimiciuc și a ce
dat cu 4—5 lui Dan Popescu.

Alte rezultate : FLORETA FEMI
NIN : Steaua cu Viitorul 13—3( cu 
I.E.F.S. 15—1, cu Medicină Tg. M. 
10—6 ; Progresul cu I.E.F.S. 10—6, cu 
C. S. Satu Mare 10—6 ; Viitorul — 
Progresul 9—7 : I.E.F.S. — C. S. Satu 
Mare 12—4. FLORETA MASCULIN : 
Steaua — C. S. Satu Mare 11—5, 
I.E.F.S. — Polit. Timișoara 10—6. 
SPADA : Medicina Tg. M.’ cu Electro, 
putere 11—5, cu C.S.M. Cluj 11—5 ; 
Steaua cu C.S.M. Cluj 13—3, cu C. S. 
Satu Mare 15—1, cu Electroputere 
14—2 ; C. S. Satu Mare — C. S. Șco
lar Buc. 12—4 ; Electroputere C. S. 
Școlar Buc. 11—5. SABIE : Steaua — 
Tractorul 11—5, I.E.F.S. — C. S. Satu 
Mare 9—7, Polit. Iași — I.E.F.S. 
îl—5.

ÎNTÎLNIREA DE TALERE 
DINTRE C.S. ȘCOLAR BUCU

REȘTI ȘI LEGIA VARȘOVIAeâ cu 5 
sul ui. Pentru 
— 3, Dumit 
Anic'jiăesei ■ 
sul a avut In Urscvici cel 
trăgător (3 v).

După ce a dispus de
t'J 9—7, Medicina Tg. Mures 

: ■ I : 6 hiba Vi-
victoria fiind realizată de So

fia Orban — 3, Lucia Briscan — 2, 
Ileana Scoc — 2, Suzana Szâplon- 
tai — 1.

Meciul de sabie Politehnica Iași — 
C.S.M. Cluj s-a încheiat după o lup
tă strlnsă cu 8—8. Ieșenii au primit 
Insă cu 5 tușe mai puțin decît clu
jenii (57—62). De notat forma bună

C. S. Satu

DUMINICA

AU-

din 
.Cupa

Meciul amical de tăiere aruncate 
din șanț dintre echipele C.S. Șco
lar București și Legia Varșovia a N. DUMITRU

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, ora 9.30 : campionatul re
publican pe echipe (categoria A).BOX : Stadionul Dinamo, ora 
10 : Dinamo București — Gwardia 
varșovia.CAIAC-CANOE : Lacul Herăs
trău, ora 8 : .Cupa Olimpia".CAlARIE : Baza hipică 
Calea Plevnei, ora 9.30 : 
Dinamo".FOTBAL : Stadionul .23 gust", ora 9.30 : Steaua — Șc. sp. 
nr. 2 Buc. (juniori); ora 11 : Ro
mânia (tineret) — Albania (tineret); teren Metalul, ora 11 : 
Metalul — Progresul Brăila (div.
B) : teren T.M.B., ora 11: T.M.B.— Unirea Tricolor Buc. (div. C): 
teren Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Dinamo Obor (div. C); teren Electronica, ora 11 : Elec
tronica — Sportul Ciorogirla (div.C) ; teren Flacăra, ora 11 : FI. 
roșie — voința Buc. (div. C); 
teren Laromet, ora 11 : Laromet
— Tehnometal (div. C).GIMNASTICA MODERNA : Sala 
Tineretului, ora 8.3ff: etapa municipală a campionatului republi
can (categoriile a II-a. I-a șl 
maestre).HANDBAL : Teren Tineretului, 
ora 10.15 : Universitatea Bucu
rești — Voința Odorhei (Af), ora 11.15: I.E.F.S. — Textila Buhușl 
(Af); teren Voința, ora 17 : Vo
ința — Trotușul (Am).POLO : Bazinul Floreasca, de 
la ora 10 : Rapid — Voința Cluj 
(divizia A) ; bazinul Dinamo, de la ora 11.30 : Dinamo — Progre
sul (divizia A).RUGBY : Teren Parcul Copilu
lui, ora 9 : Grivlța Roșie — 
C.S.M. Sibiu; teren Tei, ora 11 : 
Sportul studențesc — Știința Pe- iroșani ; teren Gloria, ora 10.30: 
Gloria — Precizia Săcele.

TIR : Poligonul Steaua (șos. 
Domnești), ora 9 : „Cupa Steaua" 
(probele de pușcă și pistol), poli
gonul Tunari. ora 9 : „Cupasteaua" (probele de talere), con
cursul amical C.S. Școlar — Legia Varșovia (trap și skeet).

VASILE TEODOR ÎNVINGĂTOR ÎN

(Urmare din pag 1)

i-a tăiat calea. Vasile Teodor a căzut, 
s-a rănit, dar — așa cum era — a 
încălecat pe bicicletă și a reușit să 
treacă linia de sosire în același timp 
cu Învingătorul etapei. Manfred Nie
mann.

Iată clasamentul etapei : 1. Man
fred Niemann (Dynamo Berlin) 
2h 46:35, 2. Alexandr Tihonov (Dina
mo U.R.S.S.), 3. Sorin Suditu (Olim
pia), 4. Constantin Gonțea (Olimpia), 
5. Valentin Ilie (C. S. Brăila). 
Aceștia Împreună cu alți 57 de aler
gători au sosit în același timp cu în
vingătorul etapei. Clasamentul etapei 
pe echipe : 1. Olimpia București

Tiberlu ST AM A

„CURSA MUNȚILOR**
8hl9:45, 2. Dinamo U.R.S.S., 3. Dy
namo Berlin etc.

Clasament general individual : I. 
VASILE TEODOR (Dinamo I) 8hl3:56, 
2. VV. Miersch (Dynamo Berlin) 
8hl4:28, 3. E. Smetanin (Dinamo 
U.R.S.S.) 81114:49, 4. L. Kubias (Rtida 
Hvezda Plsen) 81115:11, 5. A. Tiho
nov (Dinamo U.R.S.S.) 81115:13, 6. S. 
Morozov (Dinamo U.R.S.S.) 8hl5:15,
7. V. Selejan (Dinamo I) 8hl5:44, 8. 
S. Suditu (Olimpia) 8hl6:15, 9. I. 
Cernea (Olimpia) 81116:19, 10. V. Pas
cale (Steaua I) 8hl6:36. Clasament 
general pe echipe : 1, DINAMO
U.R.S.S. 24h45:46, 2. Dinamo Bucu
rești I 24h47:14, 3. Kuda Plsen
24h48:09, 4. Olimpia 24h49:20, 5. Vo
ința 24h51:37. Clasamentul cățărători
lor : 1. L. Kubias (Ruda Plsen) 10 p., 
2. V. Teodor (Dinamo I) 9p., 3. S 
Morozov (Dinamo U.R.S.S.) 8 p.

7 mai 1973, orele 12,30, In sala Dalles:

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE Șl DOCUMENTARE TEHNICA 
al CNEFS, Consiliul municipal București pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu Universitatea populară București, anunță lecția din 
cursul de reciclare cu titlul : „NOUTĂTI IN ORIENTAREA Șl SELEC
ȚIA SPORTIVĂ".

Expunerea va fi făcută de tov. prof. Cornel Râduț, în sala Dalles, 
bd. N. Bălcescu nr. 16, luni 7 martie 1973, orele 12,30.

Va urma un film artistic.

IERI ÎN DIVIZIA B
Ieri, la Timișoara și Satu Mare 

s-au desfășurat două meciuri con- 
tînd pentru etapa de azi a cam
pionatului Diviziei B. Iată rezulta
tele înregistrate :

C.F.R. TIMISOARA

MECIURI
C.S.M.

STEAUA — RAPID 6—1 (3—1)
Ieri pe stadionul din B-dul Ghen- 

cea, peste 2 500 de spectatori au 
asistat lă partida amicală de fotbal 
dintre echipele Steaua și Rapid. 
Cele două fruntașe ale fotbalului 
nostru au oferit un meci plăcut, da
torită dîrzeniei cu care s-a jucat, 
chiar dacă partida nu s-a ridicat 
la niVel tehnic și spectacular deose
bit. A cîștigat Steaua, cu un scor 
sever 6—1 (3—1), care s-a arătat 
o echipă mai sudată, mai omogenă 
și mai bine pregătită fizic și tehnic. 
Au înscris : Vigu (3), Tătaru (2) și 
Marin Florin, autogol, pentru 
Steaua, respectiv, Angelescu.

Florin SANDU
DINAMO — PETROLUL 0—1 (0—0)
Profitînd de întreruperea campio

natului, cauzată de dubla confruntare 
dintre formațiile României și Alba
niei, sîmbătă după-amiază pe sta
dionul din Șos. Ștefan cel Mare 
s-au întîlnit. într-o partidă amicală 
teamurile divizionare A Dinamo și 
Petrolul. Bucureștenii aliniind o 
garnitură din care au lipsit șapte 
titulari, reținuți în cele două lo-

SIBIU 1—0 (1—0). A marpat Pa
nici (min. 43, din 11 m).

OLIMPIA SATU MARE - 
LITEHNÎGA TIMIȘOARA 
(0—0). Au marcat : Pataki 
58 și 64), respectiv Dascu 
69).

AMICALE

PO- 
2—1 

(min. 
(min.

turi reprezentative . ale țării, au 
fost întrecuți cu scorul de 1—0. 
Unicul punct al partidei a fost în
scris de Ion Constantin (min. 69).

Aurel PĂPĂDIE

UNIVERSITATEA CLUJ —
U.T.A. 0—1 (0—1). A marcat Con- 
druc în min. 41.

Azi, la Pitești
F.C. ARGEȘ — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA
Pe stadionul 1 Mai din Pitești 

se desfășoară astăzi, cu începere 
de lă ora 11, întîlnirea amicală de 
fotbal care va opune formației 
gazdă, F.C. Argeș, pe liderul cam
pionatului Diviziei A, Universita
tea Craiova. în deschidere, de la 
ora 9, se vor întrece echipele de 
tineret-rezerve ale. celor două clu
buri.
SPORT CLUB BACĂU INTÎLNESTE AZI 

PE STEAGUL ROȘU BRAȘOV
Astăzi după amiază, de la ora 

16, are loc pe stadionul „23 August" 
din Bacău partida amicală de fot
bal dintre formațiile divizionare A 
Sport Club și Steagul roșu Brașov.



VIZITA DE LUCRU IN JUDEȚUL BACĂU

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

mice în unitățile agricole de tip 
industrial, a realizărilor înregistrate 
în aceste direcții, dar și a neajun
surilor care mai persistă, remedie
rea lor făcînd obiectul unor recente 
măsuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază eforturile specialiștilor pen
tru aplicarea neabătută a indica
țiilor date. Totodată, observațiile 
sale vizează îmbunătățiri construc
tive, în condiții economice mai a- 
vantajoase, care să asigure o bună 
aerisire și iluminare a halelor, po
trivit tehnologiilor recomandate. 
De asemenea, se recomandă Minis
terului Agriculturii să studieze 
posibilitățile de amplasare a cen
tralelor de încălzire în așa fel incit 
să se evite racordurile lungi, care 
sînt costisitoare și pe deasupra o- 
cupă mult teren.

Populația tînără a unuia 
orașele tinere ale țării — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
împlinit nu de mult două 
de existență, a făcut, la fel
menii muncii din localitățile și 
unitățile economice ale județului 
Bacău vizitate în cursul dimineții, 
o călduroasă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți condu
cători de partid și de stat.

Primirea făcută aici, ca, de altfel, 
pretutindeni în cursul vizitei, s-a 
constituit într-un simbol al legă
turii strînse dintre partid și popor, 
dintre conducerea partidului și oa
menii muncii, al încrederii și pre
țuirii cu care poporul nostru îl în
conjoară și urmează pe cel mai 
iubit fiu al său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu aceleași sentimente a fost în- 
tîmpinat secretarul general al parti
dului la Combinatul petrochimic 
Borzești, puternică cetate a indus
triei noastre socialiste. Vizita la 
combinat a prilejuit un fructuos 
dialog de lucru. Au fost discutate

dintre 
orașul 
care a 
decenii 
ca oa-

și analizate, la fața locului, pro
blemele majore cu care este con
fruntat colectivul acestei 
economice în îndeplinirea 
lor asumate în actualul 
stadiul lucrărilor pentru extinderea 
și modernizarea producției, rezulta
tele obținute în sporirea producti
vității muncii, creșterea calității și 
diversificarea substanțelor chimice. 
S-a analizat, de asemenea, modul 
în care sînt valorificate capacita
tea și pregătirea cadrelor tehnice, 
nemijlocit în producție, precum și 
probleme privind relațiile de lucru 
existente în cadrul centralei indus
triale, colaborarea cu unitățile eco
nomice — furnizori și beneficiari — 
stadiul îndeplinirii sarcinilor pla
nului de export.

...La încheierea vizitei în combinat, 
mii de muncitori țin să-și ia ră
mas bun de la secretarul general 
al partidului, să-i aducă mulțumiri 
pentru activitatea neobosită ce o 
desfășoară în fruntea partidului și 
statului.

Următoarea etapă a vizitei — 
cunoscuta stațiune balneo-climate- 
rică Slănicul-Moldovei, stațiune care 
se înfățișează ca o reprezentativă 
imagine a grijii permanente pe 
care statul nostru o manifestă pen
tru ocrotirea sănătății pooulației, 
pentru crearea unor condiții cît 
mai bune de viață oamenilor 
muncii.

în timpul discuțiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indică, prin în
trebările sale, direcțiile spre care 
trebuie să se îndrepte preocupările 
edililor: sporirea eficienței activi
tății stațiunii prin punerea în va
loare a resurselor locale, gospodă
rirea judicioasă a complexelor bal
neare, a bogăției pe care o repre
zintă apele minerale, ocrotirea iz
voarelor prin îmbunătățirea ame
najărilor de captare a lor.

Ultimul obiectiv al vizitei secre
tarului general al partidului. Saseut. 
Aici, în plină zonă agricolă, sînt

unități 
sarcini- 

cincinal,

abordate din nou probleme actuale 
ale acestui important domeniu al 
economiei noastre, ale programului 
național de dezvoltare a zooteh
niei, de data aceasta la întreprin
derea intercooperatistă de creștere 
și îngrășare a tineretului taurin 
din comuna Saseut.

în timpul vizitei, se poposește în 
cîteva hale ale întreprinderii inter- 
cooperatiste ; construcțiile, gradul 
de mecanizare al lucrărilor, meto
dele științifice folosite, calificarea 
muncitorilor fac ca această unitate 
să nu se deosebească cu nimic de 
cele similare din sectorul de stat.

Se merge apoi la ferma de vaci 
de lapte a întreprinderii agricole 
de stat Bacău, situată în apropie
rea complexului intercooperatist, 
unde se examinează rezultatele cer
cetărilor efectuate aici în vederea 
îmbunătățirii raselor de animale, 
a unei mai 
acestora. •

Tovarășul 
preciază realizările unităților 
zitate, urează colectivelor de mun
citori și specialiști noi succese în 
munca lor pentru înflorirea agri
culturii. Totodată, secretarul ge
neral al partidului recomandă ca 
unitățile agricole de stat să spri
jine și mai mult cooperativele a- 
gricole de producție în organizarea 
unor ferme asemănătoare.

raționale zonări a

Nicolae Ceaușescu a-
vi-

.. .După aproape două zile de în
suflețite și rodnice întîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, cu per
sonalități ale vieții economice, cu 
mari colective de muncă din in
dustrie și agricultură, din domeniul 
turismului și edilitar gospodăresc, 
după aproape două zile de contact 
viu, nemijlocit cu oamenii muncii, 
cu realitățile locului, 
lucru a 
Ceaușescu 
Bacău s-a 
amiază.

vizita de 
tovarășului Nicolae 

în municipiul și județul 
încheiat sîmbătă după-

REUNIUNEA COMITETELOR OLIMPICE EUROPENE
Lordul Killanin, președintele C.I.O.: „Un pas inainte
către unitatea sportivă

MONACO, 5 (Agerpres). — La 
Monaco, delegați din 28 de țări 
participă în aceste zile la aduna
rea generală a Comitetelor olimpi
ce naționale europene. Alocuțiunea 
de deschidere a fost rostită de pre
ședintele C.I.O., lordul Killanin, iar 
lucrările sînt prezidate de Jean de 
Beaumont, vicepreședinte al C.I.O. 
Comitetul olimpic român este re
prezentat de Anghel Vrabie, secre
tar general al C.O.R., și Lia Ma- 
noliu, maestră emerită a sportului, 
fostă campioană olimpică.

★

PARIS, 5 (Agerpres). — înainte 
de începerea lucrărilor adunării ge
nerale a comitetelor olimpice na
ționale din Europa, președintele 
C.I.O., lordul Killanin, s-a referit 
— într-o declarație făcută repre
zentanților presei — la Jocurile 
Olimpice de la Montreal din anul 
1976.

„Am vizitat Montrealul, am luat 
contact cu organizatorii viitoarei 
olimpiade, am avut convorbiri cu 
primarul orașului, Jean Drapeau. 
Din ultimele informații primite, re
zultă că problemele financiare au 
fost soluționate, planurile construc
țiilor sportive sînt definitivate, s-au 
găsit soluții pentru folosirea inte
grală a bazelor sportive existente, 
în sfîrșit, a început construcția ma
relui stadion olimpic și a celor
lalte instalații ce vor găzdui prin
cipalele competiții. Desigur, există 
și unele dificultăți, dar sînt con
vins că, în cele din urmă, cana
dienii vor reuși să ofere partici-

In dubla întilnirc dc tenis (tineret) eu cehipclc Poloniei
ț

.A.

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI-
DE DOUĂ ORI ÎNVINGĂTOARE

a vechiului continent1*
panților la cea de a 21-a ediție a 
J.O. de vară un cadru demn de 
această grandioasă competiție spor
tivă".

Referindu-se la lucrările reuniu
nii de 
C.I.O. a 
Jocurilor 
lutară șl
„Peste tot în lume există. Jocuri 
continentale. A VENIT TIMPUL 
SA FACEM UN PAS ÎNAINTE CĂ
TRE UNITATEA SPORTIVĂ A 
VECHIULUI CONTINENT", a sub
liniat lordul Killanin.

la Monaco, președintele 
declarat că ideea creării 
sportive europene este sa- 
trebuie să fie sprijinită.

UN NOU STADION
PENTRU REAL MADRID

5 (Agerpres). — Clubul 
Madrid intenționează să 
în următorii ani, un 
care va fi unul dintre

MADRID, 
spaniol Real 
construiască,, 
nou stadion, 
cele mai mari din Europa, a decla
rat președintele 
Bernabeu. Noul 
capacitate de 130 000 de locuri, tri
bunele vor fi acoperite și va poseda, 
bineînțeles, cele mai moderne insta
lații pentru televiziune, radio și 
presă. In jurul stadionului de fotbal 
vor fi amenajate alte baze sportive 
pentru tenis, baschet, volei etc.

Se crede că marele 
Madrid va fi terminat înainte de a- 
nul 1980, urmînd să găzduiască în a- 
nul 1982 turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal, organizat de 
Spania. După cum se știe, campiona
tul mondial de fotbal din 1974 are 
loc în R.F. Germania, iar cel din a- 
nul 1978 se va disputa în Argentina.

clubului, Santiago 
stadion va avea o

stadion din

Turneul de la Florența

ILIE NĂSTASE IN FINALĂ
(Ajerpres). — In sfer-ROMA, 5

turile de finală ale probei de sim
plu din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Florența, cam
pionul român Ilie Năstase l-a în- 
tîlnit pe italo-australianul Martin 
Mulligan, pe care l-a învins cu 
4—6, 6—2, 6—3. După cum trans
mite corespondentul agenției Fran
ce Presse. primul set a fost echili
brat, dar, în următoarele două, 
Mulligan a fost nevoit să se în
cline în fata superiorității evidente 
a campionului român. S-au mai 
calificat pentru semifinale italienii 
A. Panatta (6—1, 0—6, 6—2 cu a-

mericanul P. Gerken), A. Bertoluc
ci (6—4, 6—2 cu francezul G. Go- 
ven) și francezul Fr. Jauffret (7—5, 
6—4 cu Ion Țiriac).

Fără istoric a fost întîlnirea 
semifinală, în care Ilie Năstase l-a 
Înfruntat pe francezul Franțois 
Jauffret. Acesta 
abandoneze, din 
deri musculare, 
care era condus 
versarul lui Năstase în finală va 
fi campionul italian Adriano Pa- 
natta. Acesta l-a eliminat pe com
patriotul său Bertolucci, în 
patru seturi : 6—3. 5—6, 6—1, 7—5.

a fost nevoit să 
cauza unei întin- 
în momentul în 

cu 6—3, 3—0. Ad-

INTILNIRI PENTRU
In cadrul întîlnirilor din turul doi al 

zonei europene a „Cupei Davis". s-au 
înregistrat, pînâ acum, rezultatele :

Viena : Austria — Noua Zeelandă 1—0 (Kary — Parun 3—6. 2—6, 6—3, 6—3, fi—1: Pokorny —■ Fairlie 1—6, 3—6, 1—1, între
rupt din cauza întunericului).Casablanca : Suedia — Maroc
(Borg — Lamina 6—3, 6—2, 6—1 ; 
hansson — Aomar 6—0, 6—4, 6—4).

Sofia : Belgia — Bulgaria 2—o (Hom- 
bergen — B. Pampulov 7—5, 6—3, 9—7 ; 
Mignot — Ghenev 3—6. 6—2,Cairo : 
moud — 
El ShafeiAtena : (Taroczy 
8—6, 8—6 ; 
6—0, 6—1).

z—o 
JO-

6—3,
_ . . 6—1, 6—2). Egipt — Polonia 2—0 (Mah- 

Nowicki 2—6, 6—3, 7—5, 9—7;
— Niedzwiecki 6—3, 7—5, 6—1). 

Ungaria — Grecia 2—0
— Kalogheropoulos 6—1, 5—7, 

Baranay — Keleidas 6—4,

★
La Buenos Aires a început finala 

zonei sud-americane care opune echipele Argentinei și Chile. După prima 
zi de întreceri scorul este egal : 1—1. 
Vilas (Argentina) l-a învins cu 6—3, 
6—3, 6—0 pe Fillol, iar Cornejo (Chile)

CUPA DAVIS"
a dispus cu 6—4r 6—2, 
zabal.

★

Din New York se Smith nu va evolua, 
în echipa de tenis a 
cu reprezentativa Mexicului, finala nei nord-americane. ~ cipa în ................ _._
final al Circuitului W.C.T., 
la Dallas (Texas). Pentru meciul cu 
Mexicul, echipa S.U.A. va avea urmă
toarea componență : Gorman. Van Dil- len, Stockton și Salomon. Căpitanul ne
jucător al echipei este Dennis Ralston.

anunță că Stan 
săptămîna viitoare S.U.A. în meciul

ZO- Smith va parti- aceeași perioadă la turneul 
.programat

„CUPA FEDERAȚIEI"
Sîmbătă, în localitatea vest-ger- 

mană. Bad Homburg, s-au desfă
șurat semifinalele competiției inter
naționale feminine de tenis pentru 
„Cupa Federației". în finală s-au 
calificat echipele Australiei și Re
publicii Sud Africane.

Ziua a doua a întîlnirii amicale de 
tenis dintre reprezentativele de tine
ret ale României și Poloniei a adus 
noi victorii jucătorilor noștri.

Tenismanul nr. 1 al reprezentativei 
tricolore în acest concurs, Traian 
Marcu, a jucat și ieri foarte bine, 
surprinzîndu-și adversarul mai ales 
cu lovituri puternice și bine plasate 
de pe partea stingă, astfel că Scze
panik a trebuit să se mulțumească 
doar cu cîștigarea a patru ghemuri. 
In setul al doilea Marcu a expediat 
serii de ași în terenul advers, puncte 
gustate si aplaudate de spectatorii 
din tribune. Rezultat final : Traian 
Marcu — Romwald Sczepanik 6—3. 
6—1.

Mihai Tăbăraș nu a mai fost jucă
torul 
zi de 
reușit 
tunci 
fileu, 
cu 5—3.

sigur pe lovituri, ca în prima 
întreceri. Tn primul set el a 
acțiuni eficiente, mai ales a- 

cînd s-a încumetat să atace la 
conducînd, la un moment dat, 

A obosit, Insă, mult prea 
repede și această stare fizică l-a cos
tat... un' set alb. Mai sigur în execu
tarea procedeelor tehnice, mai rezis
tent, polonezul Gonsior a adus, în 
acest meci, singurul punct 
sale. Rezultat final: Janus 
Mihai Tăbăraș 7—9, 6—0,

întîlnirea de dublu a 
a României începea, așadar, în mo
mentul cînd scorul ii era favorabil 
cu 3—1. Pe teren au intrat perechile 
Traian Marcu, Florin Manea — Krys
tof Kydon, Romwald Sczepanik. Sin-

al echipei 
Gonsior — 
6—2.
echipei A

cronizîndu-și bine acțiunile, deși s-au 
aflat la primul lor joc în cuplu, ti
nerii noștri tenismeni au făcut un 
meci frumos, lăsîndu-ne să întreve
dem un posibil „duo" care ar putea 
deveni redutabil. Jucătorii români 
și-au: adjudecat întîlnirea în două se
turi : 6—1, 6—3. Deci confruntarea
dintre echipele A ale României și 
Poloniei s-a încheia cu scorul de 4—1 
în favoarea tenismenilor noștri.

In întilnrrea echipelor secunde, Flo
rin Manea, după un joc în care l-n 
dominat net pe Pawel Mielcarek la 
toate capitolele, a terminat învin
gător : 6—1, 6—4. El a adăugat, ast
fel, încă un punct echipei, majorînd 
scorul-la 3—0. Aurel Daraban, avîn- 
du-1 ca adversar pe Krystof Kydon, 
a trebuit să se recunoască învins în 
fața unui jucător superior lui, cel 
puțin deocamdată : 2—6. 4—6. Partida 
de dublu s-a aminat și se va juca, 
probabil, luni. înaintea acestei întîl- 
niri. echipa secundă a țării noastre 
conduce cu 3—1.

Luni, de la ora 15, tot pe terenu
rile din parcul Progresul, va avea 
loc o nouă întilnire amicală între re
prezentativele celor două țări. Se vor 
juca patru meciuri de simplu și unul 
de dublu băieți.

Malgoszata Reydych, jucătoarea po
loneză care o învinsese in prima zi 
pe Florența Mihai, a întrecut-o, ieri, 
și pe Simona Nunweiller : 6—1, 6—1.

Ion GAVRILESCU

Ștef (,.U“) încearcă o pătrundere pe semicerc, dar este blocat de apărarea 
dinamovistă. Fază din meciul Dinamo — Universitatea, cîftigat de prima 
formație. Foto : I. MIHĂICA

Cum era și firesc, unul dintre cele 
mai așteptate meciuri ale campiona
tului masculin, cel dintre formațiile 
bucureștene Universitatea și Dinamo, 
a stirnit un deosebit interes, fiind aș
teptat cu multă nerăbdare. Din pă
cate, jucătorii ambelor echipe au a- 
rătat cniur de la primele schimburi 
de mingi că au bateriile nervoase în
cărcate la maximum si că, pe acest 
fond de exagerată iritare și ambiție, 
sînt mai repede înclinați spre un 
handbal dur, de multe ori prea bru
tal, in care forța in apărare era ar
gumentul cel mai serios In decizia 
victoriei. In aceste condiții și bene
ficiind și de serviciile (?) unui cuplu 
de arbitri mult prea „subțire" și ne
experimentat pentru a putea stâpini 
jucătorii, partida a avut un final con
fuz, cu două eliminări definitive (Sa
mungi—Dinamo și Voina—Universi
tatea) ia capătul căruia dinamoviștii 
a'J obținut o meritată victorie : 13—12 
(8—7).

Spunem meritată pentru că ei au 
avut în Penu un portar într-o zi ex
cepțională, care a blocat 2 aruncări 
de la 7 m (ca sa nu mai vorbim de 
suita de parade excepționale) și pen
tru că au dovedit o mai mare varie
tate a mijloacelor ofensive. Semnifi
cativ în acest sens este faptul că ei 
au înscris toate cele 13 goluri din 
acțiune (n-au beneficiat de nici o a- 
runcare de 7 m !), în timp ce adver
sarii lor au realizat 6 din cele 12 
goluri 
denții 
și-au 
Părut 
vigoarea din trecut.

Au înscris : Dan
(3), Papp (2), Samungi (2), Moțoc și 
Filipescu — Dinamo, Cîrlan (4), Cos. 
ma (3 ), Voina (2), Stef, Anton, Schieb- 
schied — Universitatea, Arbitri : 
Ad. Albu și I. Dobre — ambii din 
Brașov.

din aruncări de la 7 m. Stu- 
care prin această înfrîngere 

ratat șansele
obosiți, fără

la titlu ni s-au 
omogenitatea și
Marin (4), Licu

Călin ANTONESCU

Corespondență specială pentru „Sportul11 <«

CURSA PĂCII" ÎNAINTEA STARTULUI

Traian Marcu a cîftigat meciul de simplu de ieri fi a contribuit hotă- 
rîtor la victoria in partida de dublu.

LA POPICE: ROMANIA
(Urmare din poc t)

Trandafir — Marica Hweger 
408—430 : Ana Petrescu — Anne- 
marie Preller 44“—134; Elena 
Birligea (debutantă) — Helga 
Leuchtmann 421—412 ; Cornelia 
Petrușca — Gertrude Engelmann 
455—442.

Și 
luat 
anul 
oane 
R.D. 
de mare tensiune. Pentru a vă face

echipa noastră masculină și-a 
revanșa după infrtngerea de 
trecut, în fața actualei campi- 

mondiale — reprezentativa 
Germane — într-o confruntare

-R.D. GERMANA 2-0
o imagine mai clară asupra evo
luției scorului redăm rezultatele 
parțiale în ordinea intrării popi
carilor pe piste : G. Silvestru —
H. Brautigam 869—909 ; I. Bice
— I. Bergelt 915—870 ; L. Martina
— H. IVostehoff 908—843 ; I. Tis- 
mănaru — H. Kunath
I. Băiaș — E. Luther 
P. Purje — K. Beyer 
Scor final : 5 443—5 385 p. 
echipa României.

Duminică dimineața se desfășoară 
un turneu individual la probele 
clasice de 100 (f) și 200 (m) bile 
mixte

940—878 ; 
903—941 ; 
908—944 ; 
d. pentru

PRAGA, 4 (prin telex, de la cores
pondentul nostru)

Au mai rămas puține ore pînă la 
startul celei de a 26-a ediții a tradi
ționalei curse cicliste care străbate 
Cehoslovacia. Polonia și R.D. Ger
mană. Este vorba, desigur, de „Cursa 
păcii", care începe la 9 mai, la Praga.

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri, peste 100 de cicliști din 17 țări, 
reprezentînd patru continente, așteap
tă cu emoție marea competiție al că
rei traseu măsoară peste 2 000 de km 
impărțiți în 16 etape. Se fac comen
tarii, pronosticuri în jurul favoriți- 
lor și gîndurile participanților se în
dreaptă firește și spre dificultatea 
traseului. Cine va fi cîștigătorul a- 
cestei ediții ? O întrebare la care ni
meni nu poate da un răspuns exact. 
El va fi cunoscut abia în ultima e- 
tapă a întrecerii, la Berlin, in seara 
zilei de 26 mai.

La Praga și pe tot traseul de pe 
teritoriul cehoslovac, ca de altfel și 
în celelalte două țări, pregătirile pen
tru a întîmpina caravana cicliștilor 
se apropie de sfîrșit. In Cehoslova
cia. de pildă, străzile și stadioanele 
unde va avea loc finalul fiecărei e- 
tape au fost pavoazate, s-a alcătuit 
un program sportiv atractiv, la înăl
țimea importantei competiții cicliste.

Selecționata Cehoslovaciei a fost 
alcătuită din cei mai în formă ci
cliști la ora actuală. Din păcate, din 
rîndul lor lipsește Vlastimil Moravec, 
cîștigătorul ediției jubiliare a acestei 
curse, cea de anul trecut. Cunoscu
tul rutier cehoslovac absentează da
torită unui accident suferit în mar
tie, în Turul Algeriei. Deși în acea 
vreme Moravec a fost într-o formă 
deosebită, accidentul l-a forțat Ia o 
lungă întrerupere a antrenamentelor. 
Firesc, la ora actuală Moravec, care 
între timp s-a refăcut, nu ar fi avut 
pregătirea și forța necesară pentru 
o asemenea mare competiție.

Iată componența reprezentativei 
cehoslovace și scurte cărți de vizită 
ale membrilor echipei : Jiri Mainus, 
Petr Matousek, Jiri 
Bartonicek, Jaroslav 
Hajek.

Firește, au sosit și nominalizările 
majorității celorlalte echipe partici
pante. Polonezii anunță un lot redu
tabil, din care nu lipsesc Ryszard 
Szurkowski și Stanislaw Szozda, nu
me binecunoscute în arena sportului 
rutier. Un singur debutant în echipa 
maghiară (Janos Sipos), în care pri
ma vedetă este Andras Takacs, cîști
gătorul etapei contracronometru, la 
Berlin, de la ediția trecută. Italia, 
participantă de tradiție la marea 
cursă, va fi prezentă cu un lot com
plet. în care cel mai cunoscut este 
Fiorenzo Ballardino. Iar din Belgia, 
o forță recunoscută în sportul cu pe
dale, sosește un sextet de „speranțe", 
condus de experimentatul antrenor 
Eloi Meulenberg.

Prchal, Antonin 
Poslusny, Josef

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE
(Urmare din pag. *>

Promițătoare evoluția de debut a 
recordmanei mondiale Argentina 
Menis, constantă în aruncări peste 
60 de metri ca și rezultatul Olim
piei Cataramă. Vom nota, de ase
menea, a doua tinerețe a lui Șer- 
ban Ciochină (16,42 m la triplu), 
cele două performanțe de 13,8 se
cunde la 110 mg (Perța fi Sebestien) 
aflate la numai 0,1 secundă de re
cordul țării, excelenta oursă pe 400 
tn a lui Constantin Stan care cu 
46,7 ți-a realizat recordul perso
nal, ca fl foarte frumoasa evoluție 
a junioarei Nlcullna Lungu (16 ani) 
pe 400 m. în acest context se cu
vine să subliniem fi cei 47,04 m ai 
Marianei Nan, aflată In primul an 
de juniorat în categoria I (17—18 
ani) ca și cei 6,00 m la lungime ai 
Doinei Spînu, în vîrstă de 16 ani.

Iată acum 
sîmbătă i

bArbati : 
(C.A.U.) 10,4, 
10,4 — 
cu (Steaua) 10,5, 4. Gh. Dulgherii 
(Argeș) 10,5, 5. Al. Munteanu (Di
namo) 10,5 6. C. Nemeș (Dinamo)

rezultatele
de 16 ani. 
înregistrate

T. Petrescu100 m : 1.
2. D. Cristudor (Argeș) 

rec. juniori, 3. Gh. Zamfires-

5.
6. C.

10,5 ; 400 m : 1. C. Stan (C.A.U.) 46,7,
2. Gh. Tănâsescu (C.A.U.) 47,8, 3. N. 
Bălan (Argeș) 48,0, 4. T. Puiu (Ra
pid) 48,0, 5. D. Melinte (C.A.U.) 48,3, 
6. AI. Sălcudeanu (Dinamo) 48,3; 
1 500 m : 1. Gh. Ghipu (Metalul) 3:40,4 
— rec. seniori egalat, record de ju
niori, 2. D. Tit (Argeș) 3:48,4, 3. A. 
Sirbu (C.A.U.) 3:49,2, 4. Gh. Ungu- 
reanu (Dinamo) 3:49,5, 5. FL Sandru 
(Steaua) 3:54,2, 6. Z. Gașpar (C.A.U.) 
3:54,8; 110 mg: 1. N. Perța (Steaua) 
13,8, 2. E. Sebestien (Steaua) 13,8, 3. 
V. Teașcă (C.A.U.) 14.4, 4. A. Sepci 
(Steaua) 14,5, 5. E. Gheorghe (Ra
pid) 14,7, 6. I. Glavă (Timiș) 15,0 ; 
3 000 m obit.: 1, Gh. Cefan (Rapid) 
8:46,6, 2. N. Mustăți (Dinamo) 8:50,2,
3. O. Scheible (Brașov) 8:55,6, 4. I.
Cioea (Dinamo) 8:56,8, 5. L. Adrian 
(Timiș) 9:05,2, 6. N. Cefan (Brasov) 
9:05,2; ÎNĂLȚIME : 1. C. Scafeș

m, 2. Z. Szigarto (Stea- 
3. M. Purice (C.A.U.) 
drstea (Steaua) 2,00 m, 
(C.A.U.) 2,00 m, 6. M. 

..cțuuui ca.iu (C.A.U.) 2,00 m, 7. V. 
Lasarciuc (Argeș) 2,00 m ; PRĂJINA :
l. N. Ligor (C.A.U.) 4,80 m, 2. D. 
Piștalu (Dinamo) 4,80 m, 3. Cr. Ivan 
(Dinamo) 4,60 m, 4. A. Sepci (Steaua) 
4,20 m, 5. M. Nicolau (Steaua) 4,20
m, 6. C. Anton (Steaua) 4,20 m ; 
TRIPLU : 1. S. Ciochină (Metalul) 
16,42 m, 2/ V. Dumitrescu (Dinamo) 
15,60 m. 3. E. Rotaru (Brașov) 15,46

(C.A.U.) 2,04 
ua) 2,04 m, 
2,04 m. 4. C.
5. L. T8r6k 
Negomireanu

2.

m, 4. D. Iordache (Rapid) 15,10 m. 
5. I. Iacob (Steaua) 14,77 m, 6. M 
Calimenie (Timiș) 14,42 m ;

GREUTATE : 1. Ad. Gag ea (Dina
mo) 16,92 m, 2. M. Iordan (Dinam. 
ÎS,63 m. 3. V. Pop (Metalul) 15,68 m. 
4. V. Sălăgean (Brașov) 15,46 m. 5 
Z. Hegeduș (Brașov) 14,77 m, 6L C 
Csakani (Cluj) 14,41 m :

SULIȚA : 1. M. Petra (Steaua
71.14 m. 2. D. Szilaghi (Steaua . 71.12 
m, 3. C. Romaniuc (Steaua) 64.24 m. 
4. L Streață (Steaua) 64,04 m. 5. L 
David (Dinamo) 63,80 m, 6. Gh. Ion 
(Argeș) 63,24 m,

FEMEI : 100 m : 1. Mariana Goth 
Condovici (Metalul) u,7. 2. Marinar, 
Lazăr (Timiș) 11,7, 3. EI. Mîrza (Di
namo) 11,9, 4. Liliana Lean (Arget 
12,1, 5. Laura Racz (Metalul) 12.2, 6 
Carmen Ene (C.A.U.) 12,2 ; 400 m : 1. 
Nlculina Lungu (Argeș) 56,0!. 2. Ma
rla Bădițoiq (Brașov) 57,2, 3. Relia 
Duculescu (Argeș) 57.9, 4. Ildiko

57,9, 5. Doina Bădescu 
6. Gabriela Tărăngoi

Duculescu 
Kraus (C.A.U.) 
(Rapid) 59,1, 
(Argeș) 59,4 ;

1 500 m : 1.

Sosit primul la Wroclaw, intr-o etapă a unei ediții precedente a „Cursei 
Păcii", ciclistul polonez R. Szurkowski (in centru) este primit cu căldură 
de cetățenii orașului său natal
Dar, bineînțeles, alte nume se vor 

face cunoscute în zilele de întrecere, 
pe parcursul sutelor de kilometri în
fruntați de caravana 
participanților la 
mai mare probă 
lui amator.

Foto : O.P.S.-AGERPRES

Fraga, mai.

multicoloră a 
„Cursa Păcii", cea 
rutieră a ciclismu-

JAN SOCOL

cupa Intercontinentală"
LA BASCHET

CU UȘILE ÎNCHISE.»
RIO DE JANEIRO, 5 (Agerpres). — 

La Sao Paulo, în cadrul ,,Cupei in
tercontinentale" la baschet masculin, 
echipa Ignis Varese a întrecut cu 
scorul de 104—89 (56—51) formația a- 
merjeană Marathon Oii. Partida 
derby dintre echipele Baiamon (Porto 
Rico) și Sirio (Brazilia) s-a Întrerupt 
cînd mai rămăseseră 40 de secunde 
de joc. și scorul era favorabil cu 
88—85 baschetbaliștilor portoricani. In 
ultimul minut, ju-câtorii celor două 
echipe s-au lovit reciproc, incidentul 
transformir.du-se Intr-o încăierare ge
nerală ce a cuprins și tribunele. Me
ciul va fi continuat cu ușile închise, 
fără public.

SUNDERLAND

JUNIORUL ROMÂN GH. BARBU 
DE TIR DE

w

Mil K ? - iHW

iBB
— .-QL—------- \ L »

Cursa de 10 000 m din cadrul concursului 
internațional atletic de la Varșovia^, a 
fost cîștigată de Waldemar SierpinJky 
(RDG), cu timpul de 28:40,2. Pe locu
rile următoare s-au clasat Valentin Zo
tov (URSS) — 28:40,4, Manfred Kusch- 
mann (RDG) — 28:40,6 și Nikolai Sviridov (URSS) — 28:40,8. tn proba feminină 
de® 1 500 m, victoria a revenit atletei 
maghiare Z. Vaelgy — 4:19.7.

A 12-a ediție a concursului internațio
nal feminin J " — *’ ‘ ' ------ ~'s-a încheiat
germane
Este pentru . __  ___,__ ____ ____
cînd o reprezentantă a țării gazdă ciștigă 
acest tradițional turneu. Campioana maghiară Ildiko Rejta s-a clasat pe locul 
doi, iar compatrioata sa Magda Maros 
a ocupat locul trei.

de floretă de la Goppingen 
cu victoria scrimerei vest- 
Karin Rutz-Giesselmann, 
prima oară, din anul 1964,

In sferturile de finală ale turneului 
de tenis de la Montreal, australienii Ken Rosewall șl Fred Stolle au întrecut cu 
6—1. 6—7. 6—1, 7—6 perechea americană 
Arthur Ashe — Roscoe Tanner.
Cea de-a 41-a ediție a concursului in
ternațional de călărie de la Roma a 
continuat cu desfășurarea probei clasice 
pe echipe „Marele premiu al Națiunilor". Victoria a revenit selecționatei Angliei 
(Harvey Smith pe „Summertime", Ann 
Moore pe „April Love", Lionel Dunning pe „Arun Biaze- și peter Robson pe 
„Grebe"), cu 16 puncte penalizare. Pe 
locurile următoare s-au clasat echipele Italiei — 24 p.p., Olandei — 48 p.p., R.F. 
Germania — 56 p.p. și Belgiei — 68 p.p.

\ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri

S-A IMPUS TN CONCURSUL 
LA PLSEN

Maria LincS (Metalul)
4:24,6, 2. Maria Puică (Dinamo) 4:26,8, 
3. Viorica Jitaru (Argeș) 4:31,4, 4. 
Ioana Arășanu (Steaua) 4:32,3, 5. Cor
nelia Holub (Metalul) 4:34,3. 6. Clau
dia Iacob (Argeș) 4:34,4 ; LUNGIME : 
l. Alina ' Popescu-Gheorghiu (Steaua)

In finala cursei de 110 mg, Sebestien are un uțor avantaj asupra lui 
Perța, dar acesta avea să-l refacă, pină la urmă, fi să ciftige.

tn. 2. Doina Spînu (Argeș) 6,00
3. Florica Boca (C.A.U.) 5,81 m 

‘ ~ ’ ................* 5.
6.

(C.A.U.) 5,68 m;

6,05
m, ...
4. Sanda Cubleșan (Cluj) 5,79 m, 
Carmen Golgoț (Brașov) 5,71 m, 
Gabriela Ionescu (C.A.U.) 5,33 m ,
DISC : 1. Argentina Menis (Dinamo) 
.1,48 m, 2. Olimpia Cataramă (Argeș)

58,92 m, 3. Stefania Lesenciuc (Dina
mo) 48,40 m, 4. Valentina Cioltan (Ar
geș) 48,18 m, 5. Mariana Nan (Argeș) 
47,04 m 6. Geta Dumitrescu (Cluj) 
42,90 m.

Concursul continuă azi, de la ora 
9,30 pe stadionul Republicii.

PLSEN, S (prin telefon). în localitate 
■e dltptită o importantă competiție in- 
terr-apcnală de tir. „Marele premiu al 
Victoriei- la care participă trăgători din 
Bulgaria. R.D. Germană, Polonia, Ro- irănia. Ungaria, U.R.S.S. și Cehoslovacia. 
En prima XL doi pușcaș! români, junio
rul Gh. Barbu șl E. Satala, au avut o 
comportare foarte bună. Barbu a ocu
pat locul I la armă standard SO focuri 
culcat cu 58 p, iar Satala a obținut, 
tot la S0 focuri culcat, dar la armă liberă calibru redus, 597 p, un nou record 
personal, șl a ocupat locul V, la egali-

tate cu cei clasați pe locurile III și IV. 
In prima zi rezultatele au fost deosebit 
de valoroase, de pildă, proba de armă 
liberă 60 f culcat a fost cîștigată de 
polonezul Trajda cu 599 p din 600 posi
bile 1 In alte probe au terminat victorioși : Susky (R.D.G.) la pistol viteză 
cu 594 p (Tripșa a ocupat locul 8 cu 
585 p. iar Popa locul 12 cu 581). La armă standard 60 f culcat senioare a cîștigat 
cehoslovaca Pojerova cu 595 p (Edda 
Baia — locul 12 cu 585, iar Ana Goreti 
— locul 18 eu 582 p).

Surpriză in finala „Curși Angliei"

LEEDS 1—0 I
Surpriză, sSir.bită dup* amiază, pe 

stadionul Wembley din Londra : In fi' 
r.ala ,Cupei Angliei*, marea favorită, 
Leeds United, deținătoarea trofeului, a 
fost întrecută de echipa din liga se
cundă Sunderland, clasată abia pe lo
cul 13. .. 100 000 de spectatori (dintre 
care aproape 40 000 venițl de la Sun-

NOU RECORD MONDIAL
în cadrul unui concurs atletic des

fășurat la Leverkusen, vest-germanul 
Klaus Wolfermann, a stabilit un nou record mondial la proba de aruncare a

derland) au asistat la acest meci, soldat cu o victorie — după o întrerupere 
de 42 de ani ! — a unei echipe din liga a doua. Unicul gol a fost înscris în min 
32 de Porterfield, care a profitat de c 
ezitare a întregii apărări a echipei lv 
Don Re vie.

LA ARUNCAREA SULIȚEI
suliței cu performanța de 94,03 m. Vechiul record era de 93.30 m șl aparți
nea Iui Janis Lusis (U.R.S.S.).
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