
Aici, pe Cimpia Libertății, așa cum spuneau revoluționarii de acum cinci pătrimi 
de veac, „dăm de știre tuturor“ că poporul român este ferm angajat, ca in strinsă 
unitate - români, maghiari, germani și alte naționalități - să-și făurească viața 
și destinul, liber și independent, să edifice comunismul.1

Din cuvintarea rostită de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
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17 mai 1973. In această zi — la 
scurtă vreme după vibranta adu
nare populară de la Iași — a avut 
loc, în prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, o nouă și impresionantă mani
festare omagială consacrată aniver
sării a 125 de ani de la Revoluția 
burghezo-democratică din 1848 din 
România.

De data aceasta, inima întregii 
țări a bătut pe cimpia Blajului, ce 
poartă un nume cu valoare de sim
bol — Cimpia Libertății — pe care, 
în primăvara neuitatului an 1848, 
a strălucit cu putere flacăra revolu
ției din Transilvania, flacăra nă
zuinței de libertate socială și națio
nală, și unde a răsunat răspicat și 
ferm hotărîrea poporului nostru de 
a săvîrși unitatea națională. Pe a- 
ceastă cîmpie — intrată în istorie — 
ș-a desfășurat, acum 12 decenii și 
jumătate. Adunarea Națională de la 
Blaj, cel mai de seamă moment al 
revoluției pașoptiste de pe meleagu
rile transilvănene, cu largi impli
cații în mișcarea generală a acelui 
an aivoluționar în România. La a- 
cea^hemorabilă întrunire au par
ticipat peste 40 000 de oameni — 
cărturari și tîrgoveți, țărani iobagi 
veniți de pe Someș, Mureș și 
Tîrnave, de lingă Sibiu, Brașov, Hu
nedoara și Făgăraș, mineri din 
Munții Apuseni, lucrători și meș
teșugari. Vâzîndu-i, tribunul Avram 
Iancu avea să exclame: „Sîntem 
multi ca și cucuruzul brazilor, sîn
tem mulți și tari“. Nu pentru pri
ma oară se ridicau mulțimile de 
români, maghiari și germani din 
Transilvania să scuture lanțurile 
iobăgiei și ale despotismului. De 
pe aceste ținuturi au pornit răscoa
lele de la Bobîlna. cele conduse de 
Gheorghe Doja, Horea. Cloșca șt 
Crișan, care au dus în lumină ere is- 
mul popular, dîrzenia. spiritul de 
sacrificiu al celor obidiți, fără deo-

6ebire de naționalitate. în lupta Îm
potriva împilatorilor. Revoluția d_n 
Transilvania — parte integrantă a 
revoluției din țările române — re
prezenta, așadar, continuarea pe o 
treaptă superioară a luptei seculare 
pentru eliberare socială și națio
nală, înscriindu-se la loc de cinste 
în zbuciumata și glorioasa isterie 
a patriei.

Adunarea de la Blaj a sădit adine, 
în conștiința participanților, ideea 
necesității unității naționale, idee 
omniprezentă în tot timpul desfă
șurării evenimentelor din Transil
vania, și atît de vibrant exprimată 
în strigătul țăranilor întruniți aid : 
„Noi vrem să ne unim cu țara. Ar
dealul e acum România”. Acesta era 
un deziderat național fundamental

Cei mai înaintați revoluționari de 
la 1848 au militat pentru întărirea 
prieteniei și frăției poporului român 
cu naționalitățile conlocuitoare, 
pentru unirea eforturilor tuturor 
locuitorilor acestor meleaguri, indi
ferent de naționalitate. în lupta pen
tru scuturarea jugului asupririi so
ciale șl naționale. La Adunarea de 
pe Cimpia Blajului, au participa: 
și cercuri largi din rindul naționali
tăților conlocuitoare. apăsa'_e de a- 
ceeași asuprire de clasă, care înțe
legeau că interesele lor supreme se 
împleteau cu cele ale românilor- d 
ele impuneau să lupte impre-mă cu 
aceștia pentru dreptate și libertatea

Mesajul de libertate, dreptate, o- 
nitate și independență al Blajulu: 
a rămas mereu viu. statornic, fa ini
mile generațiilor care au urma:

O mărturie emoționantă o coi
tituie prezenta adunare p-opulară de 
La Blaj, prin care locuitorii Trar.s.l- 
vaniei, întregul nostru popor, 
cinstesc area jă ăe lumină, de b- 
tertate și de mărire română”, cuas 
avea să denumească NicoLae Băl- 
cescu ziua intrunini de pe C”—» 
Libertății, cm mat 1Mg. Aniversa- 
rea aresta
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la amiază, meciul cu R. D. Germană... a început, lată-i pe tricolori înaintea plecării spre 
Poiana Brașov.

In aclamațiile miilor de local
nici. veniți să le ureze, din toată 
inima, bun sosit, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
iau loc într-o mașină deschisă, îa- 
dreptindu-se spre Cimpia Libertă- 
Ui-

Acum — ca și atunci, în acea 
memorabilă primăvară a lui '43 — 
Cimpia Blajului freamătă de lume. 
Aici s-au adunat peste 70 000 de 
ameni : mineri din Baia Arieș. 

ttetalurgiști de la Aiud. muncitori 
din Blaj. Alba Iulia, Petrești, 
Sebeș, Cugir. Zlatna, Ighiu. Ocna 
Mureș. țărani cooperatori in ț»to
cești costume, din Alba, Vittț, 
Sena, Galda. Sintimbru. Cenade, 
Roșia de Secaș, Avram Iancu, 
Ohaba. Clinic, Dostad și din multe, 
multe alte sate și comune de pe 
întinsul Transilvaniei.

Acum, ca și atunci, se 
Uită, români, maghiari. 
Sfat urmașii răsculatilor 
Horei. Cloșca și Crișan. 
mașu revoluționarilor de 
care au velit să aducă 
loc fierbinte tuturor h

afLă, lao- 
germani. 

lui Doja.
tint ur-
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TRICOLORII DIN NOU ÎMPREUNĂ

• L sta celor 18 jucâtori care se aflâ la Poiana Brașov pentru prima 

perie a antrenamentelor • Dobrin — restabilit — face parte dintre 

selecționați • Dupâ meciul de duminica, cu Steagul roșu, pregătirile

vor continua

lingă Brașov. Programul de astăzi 
este următorul i ora 9 —■ control 
medical; ora 10,30: analiza partidei 
de la 6 mai, cu reprezentativa Al
baniei; între orele 17 și 19 va avea 
loc primul antrenament și el se "a 
desfășura pe stadionul din Poiana 
Brașov. Mîine, Ia ora 10, are loc 
o ședință teoretică. Mai departe este 
prevăzut un antrenament fizic-teh- 
nic de o oră și un sfert, iar după 
amiaza este afectată unei plimbări 
prin jțpiana Brașov. Duminică, așa 
cum v-am mai informat, perioada 
de trei zile petrecută în aerul curat 
al Poienei se Încheie... Jucătorii vor 
coborî la Brașov unde, la ora 10,30, 
vor susține un meci de antrena
ment în compania echipei Steagul 
roșu. După partidă, întregul lot se 
va deplasa la Snagov unde se va 
da startul în a 'doua mare fază a 
pregătirilor.

Să le dorim' deplin succes trico
lorilor l Atît In pregătiri cît și în 
greul examen de la 27 mai care 
îi pune în fața principalului candi
dat Ia locul prim al grupei. încre
derea noastră, că atît vechii inter
naționali cit și mal proaspeții pur
tători ai tricoului național se vor 
arăta Ia înălțimea misiunii, e de- 
pllnăl *

la Snagov
Stan (F.C. Argeș), Beldeanu (C.S.M. 
Reșița), Neagu (Rapid) și Mateescu 
(St. roșu), care vor fi convocați în 
caz de nevoie.

După cum puteți observa, dintre 
cei convocați, face parte și Dobrin. 
In adevăr, accidentarea lui de du
minică a fost o falsă alarmă. Con
sultat luni la București de medici 
specialiști, s-a constatat că nu are 
nici un fel de leziune a claviculei 
ei doar urmele unei lovituri, care au 
și dispărut de altfel după cele trei 
zile de repaus. Așa că, fiind apt de 
joc, piteșteanul a răspuns cu bucu
rie și cu dorința de a fi util repre
zentativei.

După reunirea de la București, 
15 dintre jucători (Mureșan și Anca 
se deplasează direct Ia Poiana Bra
șov), împreună cu antrenorii Va
lentin Stănescu șl Robert Cosmoc, 
medicul lotului dr. Dumitru To- 
mescu și masorul I. Parcea, s-au 
urcat în autocarul care i-a trans
portat în frumoasa localitate de

FUNDAȘI : Sătmireanu (Steaua),
Tănăsesru (SjxMtui studențesc), De- 
leanu s. Dinu (Dinamo), Antonescu 
F.C. Constanța). Sameș (Univ. Cra
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PENTRU APLICAREA HOTĂRIRII PLENAREI C.C. AL P.C.R.

ÎNOTUL
A fost adoptat regulamentul

unei ample acțiuni de masa

pe plan național

Pe 
te în 
către 
P.CR. din 28 februarie — 2 martte 
197®ra privire la dezvoltarea c<r- 
tin^P a educației fizice și sportu
lui, Biroul executiv al C.N.E.F.S. 
a luat, recent, în discuție și a apro
bat regulamentul unei ample ac
țiuni de masă, cu caracter perma
nent, menită să angreneze un mare 
număr de cetățeni de toate vîrstele. 
„ÎNOTUL PENTRU TOȚI-,

Capătă, astfel, formă concretă ur 
punct important din Planul ela
borat cu două luni în urmă. în lu
mina indicațiilor importantului do
cument de partid aflat la temelia 
întregii activități ce se desfășoară 
acum pe tărimul sportului.

Acțiunea „înotul pentru toți” se 
integrează organic în prevederea 
centrală a Hotărârii, care funda
mentează sensul și rațiunea însăși 
a educației fizice și sportului, și 
potrivit căreia aceste activități au 
înalta misiune de a contribui, in 
cadrul uriașului program de făuri
re a societății socialiste mulitlateral 
dezvoltate, la „formarea tinerei ge
nerații, la menținerea și întărirea 
sănătății, la asigurarea unor forme 
variate și atractive de recreare a 
maselor, la creșterea capacității lor 
de muncă". în acest context gene
ral, una din principalele misiur.i 
încredințate sportului, cu o adincă 
semnificație și rezonanță socială, 
este aceea — după cum se arată în 
documentul de partid — de a de
veni „un mijloc de bază pentru 
fortificarea organismului și dezvol
tarea capacității fizice a tuturor ce
tățenilor patriei“.

înotul deține virtutea de a răs
punde în întregime unor asemenea 
cerințe, fiind — după mers și aler
gare — una dintre formele de miș
care cele mai naturale, absolut in
dispensabile omului. Este foarte in
teresant de arătat (și experiențele 
științifice au demonstrat-o indubi-

linia transpunerii consecven- 
viață a sarcinilor trasate de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al

In cqdnd marii acțiuni _ 
eșal&ine de copu si devii 

surprinsă de fotoreporteri)

tabil) că reflexul pi: 
mează. La copu. mai 
repede decit acela al mersul 
balanță afină, de asemenea. gr» 
alte proprietăți de seamă ak 
cestei discipline vechi de ond 
mea : dezvoltarea fizică armonii 
ce o asigură corpului. infloenu 
binefăcătoare a mediului in care te 
practică — apă. aer curat, soare —. 
caracterul ei utilitar. Pe bună drep
tate, se socotește că un om care 
nu știe să înoate este condamnat 
să poarte toată viața • foarte grea 
infirmitate.-

Trebuie adăugat, de asemenea, 
marea răspândire și popularitate a 
acestei ramuri sub aspectul ei de 
competiție, ponderea pe care o are 
in programele întrecerilor europe
ne. mondiale și olimpice, faptul că 
înotul reprezintă un element de 
greutate în toate țările lumii cu 
sportul avansat.

La noi, preocuparea față de răs-

Valeriu CHIOSE

(Continuări in pag a 2-a)

MECIUL DE GIMNASTICA ROMANIA UNGARIA
AZI CU EXERCIȚIILE IMPUSE
în sala de gim-
Gh. Gheorghiu- 

internațional

Astăzi, la orele 17, 
nastică din Orașul 
Dej, începe meciul 
prietenesc dintre echipele feminine 
de gimnastică ale României și Un
gariei. Nici după antrenamentele de 
joi după-amiază antrenorii celor 
două formații nu s-au stabilit asu
pra formulelor de echipă ce le vor 
alinia în această întîlnire. Antreno
rii români dispun de următoarele 
sportive : Elena Ceampelea, Alina 
Goreac (nerefăcută încă după acci-

dentul de sîmbăta trecută), Rodica 
Sabău, Gabriela Trușcă, Vanda Is- 
pravnicu, Maria Antinie si Aurelia 
Dobre. Antrenorii din R. P. Ungară 
urmează a desemna pe .
din următorul lot : Katalin 
Maria Gali, Zsuzsa Matulai, 
la Bundzsak, Agnes Banfai, 
na Medveczky, Zsuzsa Nagy.

Astăzi sînt programate exercițiile 
impuse, iar miine după-amiază cele 
liber alese.

„cele șase”
Karpati, 
Gabriel- 
Kriszti-

IEFS ți 
hotori- 
trtiuluî 

la handbal (pag.

1 Echipele de tenis ale Ro- 
îei p Olandei încep intilni- 
ksr dm „Cupa Dav's" (pag.

MIJLOCAȘI: Dumitru (Steaua), 
Nunweiller (Dinamo), Anca G,U” 
Cluj)

AT AC AN ȚI: Trei și Dobrin (F.C. 
Argeș), Dumitrache (Dinamo), lordă- 
nescu (Steaua), Marcu și Țarălungă 
(Univ. Craiova). Mureșan (»U“ Cluj).

Din lotul de 22 de jucători, co
municat la FJT-A, mai fac parte:

JOCURILOR BALCANICE DE VOLEI

ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI
ESTE CAPABILA SA OBȚINĂ

UN REZULTAT BUN
Horațiu
ai lotului 
ne vor repre-

Mcolau, antrenorul principal al reprezentativei
mas-15 componenți 

de volei, care 
la Jocurilor balcanice se află, 

s, la Timișoara, pentru 
imet ultimele amănunte 

cit mai bune compor- 
ntele se desfășoară în 
aceeași în care, de 

echipe masculine și 
A ban ia. Bulgaria, Gre

cia. Iugoslavia. Turcia și România, 
tși vor disputa titlurile actualei edi
ții. Colectivul de antrenori, din care 

reputați specialiști. 
Aurel Drăgan și 

Gabriel Cherebețiu, a căror ac
hate internațională și ca jucători 
:e bine cunoscută, a preluat des- 
ele echipei cu două luni In -urmă. 
_.Au mai rămas doar trei zile, 

pfaâ clrid sextetul român va susține 
prima partidă, conform programului, 
La compania reprezentativei Greciei.

Iată, de ce, am considerat oportun 
să solicităm un scurt interviu antre
norului prinicipal, Horațiu Nicolau, 
avînd bineînțeles ca temă pregăti
rile lotului nostru pentru Balcaniadă

— Conduceți pentru întîia oară in 
cariera dv. de antrenor echipa națio
nală. Ce ne puteți spune, deci, despre 
lotul cu care lucrați, despre nivelul 
său actual?

[▼Ul
fac parte trei 
Horațiu Nicolau, 
dr.
tiv
e$"

selecționați, așa cum 
cei mai în formă ju- 

ceilalți

— Au fost 
este și normal, 
cătorl in această perioadă, 
trebuind să se ridice și să probeze 
prin propria lor muncă că merită un 
loc în cadrul reprezentativei. Nivelul 
pregătirii este, cred, mulțumitor, deși

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ
AL ĂTLEȚILOR SENIORI

Ediția din acest an a tradiționalei 
competiții de primăvară a seniorilor 
care îi reunește in întreceri pe cei 
mai de seamă atleți ai țării,' repre
zintă un moment important din calen
darul de concursuri ale anului 1973, 
pe de o parte pentru că va face o 
trecere în revistă a potențialului de 
formă soortivă a tuturor competito
rilor, pe de altă parte pentru că va 
ajuta la cristalizarea lotului republi
can pentru disputele din acest se
zon. Și cum la porțile acestui lot 
bat astăzi, cu tot mai multă insis
tență, sumedenie de atleți tineri, este 
lesne de închipuit că cei mai vechi 
componenți ai săi vor fi obligați să 
facă apel ia toată experiența de con
curs, la toate energiile pentru a pu- 
tea rămîne, și pe mai departe, selec
ționați. în această privință, prima e-

atapă a campionatului pe echipe 
constituit doar o mostră a luptei, fi
rești, care se dă între reprezentanții 
noii generații de atleți și cei cu mai 
vechi state de serviciu in lot, în e- 
chipele reprezentative.

Competiția de pe stadionul Repu
blicii, de sîmbătă și duminică după 
amiază, oferă, de asemenea, două pre
miere oficiale. Este vorba de cele 
două curse feminine, de 400 m gar
duri și 3 000 m plat, care se vor des
fășura acum, pentru 
cadrul unui concurs 
amploare. După cum 
două curse au fost 
forul atletic internațional și vor fi
gura pe programul tuturor marilor 
competiții internaționale, deci și la 
Jocurile Olimpice. Evident, este in
teresant de urmărit evoluția atletelor

prima oară în 
de o asemenea 
se știe, aceste 
oficializate de

• Două probe noi (400 mg 
și 3 000 m) pe programul în
trecerilor feminine • Se anun
ță o aprigă dispută între atle- 
ții noi și cei mai vechi • In 

; perspectiva Montrealului I

noastre fruntașe îr cadrul acestor 
două alergări care s-ar putea să 
ofere un cîmp fertil de acțiune pen
tru cele mai bune dintre ele. In a- 
cest sens, trebuie subliniată operati
vitatea cu care F.R.A. a preluat a- 
ceste probe pe care le supune testă
rii oficiale în cadrul concursului re
publican de primăvară.

Din informațiile pe care le deți
nem, majoritatea viitorilor concurenți 
sînt gata pentru competiția de la 
sfîrșitul săptămînii, dornici să se în
treacă și să depășească suita de re
zultate valoroase cu care și-au ono
rat, în urmă cu două săptămîni. de
butul oficial in actualul 
acest context, am reținut

(Continuare in pay.

sezon. în
și dorința

a 2-a)

Foto j Dan ȚÂRAN —
Timișoara

Voleibaliștii se antre

nează, în aceste zile, cu 
asiduitate în sala „O- 
limpia", din Timișoara. 
In imagine s Gabriel U- 

dișteanu, în acțiune.

Turneul de baschet al divizionarelor masculine se reia cu derby-ul

I.C.H.F.-UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
Cele 12 participante la campiona

tul republican de baschet masculin 
își reiau astăzi întrecerea, cu me
ciurile etapei a XXv-a programate 
în sala Floreasca, astfel: de la ora 
10: Politehnica Cluj — Dinamo, 
Rapid — Universitatea Cluj ; de la 
ora 15,30 : Academia Militară — 
Farul Constanța, I.E.F.S. — Steaua, 
I.C.H.F. — Universitatea Timișoara, 
Politehnica București — Voința 
București. Dintre aceste întîlniri, cea 
mai interesantă este cea dintre 
I.C.H.F. și Universitatea Timișoara, 
echipe care candidează, alături 
Universitatea Cluj, la locul 3 
clasamentul diviziei A. Iată cum 
rată acesta 
astăzi :

Amintim și clasamentul coșgeteri- 
1OT3 1, DEMIAN („U“ Cluj) 518 p, 
2. Czmor (Universitatea Timișoara) 
464 p, 3. Cernat (Steaua) 443 p, 
4. Cr. Popescu (Rapid) 428 p, 5. 
Spînu (Farul) 401 p, 6. Roman (Po
litehnica Cluj) 383 p, 7. Cîmpeanu 
(Universitatea Timișoara) 378 p, 8. 
Tarău (Steaua) 343 p.

SE

înaintea partidelor

da 
în 
fi
de

CUNOSC CANDIDATELE 
LA DIVIZIA A

mai rămas 
mai), frun

1. Dinamo
2. Steaua 

,U“ Cluj3.
4. I.C.H.F.
5. Univ. Timiș.
6. I.E.F.S.
7. Polit. Buc.
8. Farul
9. Rapid

10. Polit. Cluj
11. Voința Buc.
12. Academia Militară24

24 24
24 21
24 17
24 16
24 16'
24 11
24 10
24 9
24 8
24 6
24 4

ți 2188—1538 48
3 2061—1612 4 5
7 1814—1523 41
8 1714—1573
8 1800—1592 
.3 1667—1766 
.4 1620—1798 
.5 1472—1699
.6 1526—1685
8 1445—1694

10 1343—1623 28
2 1488-Z035 26

40
40
35
34
33
32
30

Deși în divizia B a 
de disputat o etapă (20 
tașele clasamentelor (care vor par
ticipa la turneele de calificare în 
divizia A) sînt cunoscute. Este vorba 
de formațiile masculine Voința Tg. 
Mureș (antrenor M. Gaspar), I.M.F.

în pag. a 2-a)
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Duminică în Capitală

O INEDITA

S A H După mefiul feminin Românii-Ungaria

DENONSIRAT1E 
CICLOTURISTICĂ

Duminică, o nouă acțiune sportivă de 
■masă în Capitală ; în organizarea Consi
liului Municipal pentru Educație Fizică și 
Sport, prin comisia de specialitate, va 
avea. loc o cursă cicloturistică intitulată 
„Traversarea Bucureștiului".

Plecarea se va da din fața Liceului 
„Gheorghe Șincai** din calea șerban 
Vodă. Apoi traseul se va desfășura ațin
tind următoarele zone ale Capitalei : 
Magistrala Nord-Sud, Bulevardul 1848 — 
Piața Nicolae Bălcescu — Bulevardul 

VAlia Ipăteseu — Piața Victoriei — Arcul 
de Triumf — Combinatul poligrafic „Casa 
SctiiteliR (sosirea).

Vor putea participa copii, începînd de 
la virata de 5 ani, pionieri și școlari, 
elevi din licee și școli profesionale pre
cum și tineri și virstnici din întreprin
deri și instituții. Plecările se vor da 
separai, pe categorii de vîrstă.

reușita acestei frumoase acțiuni 
cicloturistice de anvergură își vor da 
concursul Consiliul Municipal al Orga
nizației pionierilor. Comitetul municipal 
TJ.T.C.. Inspectoratul școlar al Capitalei, 
Consiliul Municipal al Sindicatelor pre
cum și Serviciul Circulației din inspec
toratul Miliției Capitalei.

Vom reveni cu amănunte.

Liceul „Spiru Haret" București

LN REUȘIT CAMPIONAT DE GIMNASTICĂ
Campionatul de gimnastică sportivă al 

Liceului „Spiru Haret“ din Capitală s-a 
încheiat duminica. După ce la 21 mar
tie și 1 aprilie s-au desfășurat etapele 
preliminare acum au avut loc finalele, 
în cadrul unui veritabil festival al gim
nasticii, care s-a bucurat de o prezen
ță numeroasă. Paralel a avut loc — 
demonstrativ — și un campionat de an
samblu de gimnastică modernă, cu par
ticiparea a 5 formații.

în limitele școlii generale, campiona
tul de gimnastică sportivă a revenit re
prezentativei clasei a V-a. iar la licee, 
clasei a X-a D. individual, Dorina Do. 
bre (a VIII-a A) și Cornelia Rizea (a 
X-a B) au acumulat cele mai multe 
puncte.

în întrecerea ansamblurilor de gim
nastică modernă, elevele din clasele a 
X-a s-au impus net. înaintea celor din 
clasele a V-a și a VII-a.

Fruntașelor — pe echipe și la indi
vidual — li s-au decernat diplome și 
cărți din partea conducerii liceului și a 
Consiliului organizației pionierilor din 
sectorul 2, prin persoana prof. Mariana 
Voiculescu.

La reușita acestei acțiuni de angrena
re a elevilor de la „Spiru Harfet** în 
practicarea gimnasticii sportive și mo-

derne și-a adus contribuția un colectiv 
de cadre didactice și eleve condus de 
prof. Ileana Jipa.

BOGATĂ ACTIVITATE IN
Noi activități sportive de masă în 

județul Teleorman, La Alexandria, a 
avut loc etapa a H-a a ștafetei ciclo
turistice „Tinărul muncitor** desfășurată 
pe ruta Alexandria — Turnu Măgurele, 
avîhd ca punct de întîlnire comuna 
Cringu, gazda unei frumoase „Duminici 
sportive1*.

îh organizarea Liceului nr. 1 din Ro
șiori s-a ținut, în localitate, „Ziua spor
tului preferat**, acțiune la care au par
ticipat peste 700 de elevi și care a cu
prins întreceri de ciclism, volei, hand
bal, baschet, fotbal, tenis și atletism.

în orașul Zlmnicea, „Duminica sporti-

JUDEȚUL TELEORMAN
vu“ a reunit pe terenurile de sport a 
proape 600 de elevi care și-au disputa: 
îhtiietatea într-un cros și diverse jocuri 
sportive. Tot aici, din inițiativa Comi
tetului orășenesc P.C.R. și a Consiliul ! 
popular, numeroși tineri au luat parte 
la amenajarea și întreținerea bazele: 
sportive.

La Drăgănești-Vlașca și în citeva co
mune limitrofe, Bujoreni, Botoroga. 
Toporul și Răzmirești au avut loc în
treceri de handbal și fotbal, iar ele* 
școlii generale au prezentat demonstra
ții de gimnastică modernă.

N. DUMITRU

Duminică sport’rt xudrnțcascn IM 
de la Lacid Tei. .IftMnrat diB 

inîrecerm d dar 'ane dFrrziu
a echipelor de bucke: de la I AC G 
f< fnstilteal de petrol cin Plăeftl

ÎNOTUL PENTRU
(Urmare din pag. 1)

Der, deși s-au obținut o serie de 
rezultate pozitive, bilanțul general 
nu poate fi socotit îndestulător, iar 
principalul neajuns semnalat a fost 
tocmai caracterul sporadic, oare
cum întiniplâtor, al acțiunii, faptul 
Că deseori ea nu avea continuitate 
iar multe organe și organizații 
sportive, pentru a nii-și „complĂ-e 
existența", se refugiau îr. spatele 
unei așa-zise „lipse de condiții", 
pretinzînd instalații ultramoderne, 
costisitoare și pe care, deocamdată, 
nu le putem realiza. Or. studiul a- 
tent, aprofundat și foarte califica: 
care a stat la baza Regu’.amen: 
recent adoptat, arată, cLmpo’-: 
că „Înotul poate fi practicat pe o 
mare parte a teritoriului țării, in 
condiții naturale și fără eforturi 
materiale deosebite".

Mijloacele principale de care de
punem în prezent sînt. in D.~ ~. 
rînd. lacurile — atit cele naturale, 
cit și cele de acumulare —. buri 
nele (acoperite și descoperitei, li
toralul Mării Negre, porțiuni de 
ape curgătoare in care viteza cu
rentului nu depășește MO tn «ec. ea 
și amenajări simple re se pot fs • 
pe cursul unor piriuri riari ti pe 
Dunăre. Pot fi fațetele. de atsteae- 
nea. o multitudine de inwnosnaat;-: 
cum er fi bazinele de stiacere a 
incendiilor, bazinele de răcire 
apelor de la termocentrale «.a_ cu 
respectarea unor normativ* de 
securitate, igienă și tratament al 
apei.

Pornind de la aceste realități

existente, dar neutilizate ir. trec--’ 
acțiunea ..înotul pentru se
distinge in primul rind prin carac
terul ei amplu și permanent, adre- 
sindu-se ÎNTREGII POPULAȚII A 
TĂRII.

Regulamentul a parvenit aao «a 
parveni, cit de curind. tutjrvc ii-- 
torilor implicați arm H-xărirea ce 
partid in dezvoltarea ecjea’:e. tr
ee și aportului din țara anaatr*. I> 
aceea, vom face, ne margmea Lx. 
doar citeva scurte s_o._r. w_

Pentru succesul ac*, u- est» aS- 
solut necesară cwajngares 
vă ci armonioasă a cfartaM TUTU
ROR FACTORILOR <w atrikteS ta 
domeniul s*artalte Ftndrt. au

TOTI!
teteăMri. ale echi^eter de salvatori 
de pe litoral ti șlriodorL orxaaiz»* 
rea optrauvă a nor canari ra*t*

vede Jtte^rarea acl-ant. - îte- f - *

mate tastearea nsinaUor ric—ia- 
ure de tete dește» oUicatarie te 
ionic lakrr-W care se organizează 
pe literal te prvajou târârilor, saa 
ta tocnri care tepos <e kaztee.

Ki • S3 BCBIt W9C W*

★

oe-r-j organele si organi

i:em
îs ordinea ^r>-c^ar?re» ac £ r »•£- 
z» rar ea teearOer de prMtmr* a 
iexalai fcj nE&nec^rnsB scrxxi x 
•varmefor de tecunîBîe st ite*i 
antrenarea imarartariHr Mrmri 
din rin da rile aatreMrîlar. prade*a- 
riiec de edacaue fined- ale taadar

za sportive, nu numai pentru 
Mi factorii care au orimit obli* 
ii’.» si responsabil'tâti tn domeniul 
soarvaă*. rt ti oentru masele de 
tt i r-> Petero el a teșita pe fie-

te-aatetfe tev*ortel ipoitnlai. in
trând te prrimi’trol mai vad
te tefttl’â i pe care fiecare eetl- 
waa • are late de te te fată de te-

Ne oprește din drum

o... baza sportiva săteasca OMUL SFINȚEȘTE LOCUL!

SUCCESUL OBLIGA LA 0
In arena internațională a șahului fe

minin. rivalitatea sportivă dintre repre
zentantele Românie’ și Ungariei este 
bine cunoscută. La campionatul mon
dial din 1966 locul II (după U.R.S.Ș.) a 
revenit echipei țării noastre. Înaintea 
Ungariei. Trei ani mai tirziu. la Lublin, 
am fost intrecuți de Ungaria, ca-e s-a 
clasat a Il-a. iar anul trecut, Ia Skoplje, 
după o luptă dramatică, cele două e- 
chipe s-au clasai ia egalitate de puncte, 
dar româncele au cucerit medalia de 
argint datorită victcr.e: (cu 2—0) in 
meciul direct. Dar .dueij'.“ nu s-a limi
tat la campionat-I mondial (unde deo
camdată. conducem) ci a cuprins toate 
competițiile, pe echipe sau todivlduale- 
tn care reprezentantele celor două țâr: 
au luat parte și. irebu.e s-o recunoaș
tem. succesele au alternat.

Emulația creauă a contribuit mult **• 
ridicarea nivelul-: «abalei feminin în 
țările noastre, .-r. care se oz<.-.des*.e 
cei rpai bine in lapsu. că. după VJLS4L. 
România și Ungarul au rele rr.a-, rr. _ *e 
reprezentante ir. turneul interzonal pen
tru campionatul mondial IndirMual —
cite 3 — performanți care n-a mai foss 
atinsă pini «cu m decit de către U-R.S.S.
*i Iugo

Aceas
slavi a.
ta fiind sitttBțlB. :deea orgân-â-

rii uno meciuri: a' ■J» teilaaerale a
sit un teren pr9H*'> cîtlar de la rr-
rra intilni re. desfiicurat4 in septer-.br*e
1971 la Cluj- «-a v clar câ aceas'-â
compel ție. d>.tontâ *e-_. pan^pa-i»-
lor și a nr.&! >r ea e «e joacâ ea*~
stituie ce| mai ou St" rrujem peetr-
dezvolțiirea *.mt3 din e«ie
douâ ț

veci ! de la €“■-
2B:1«. I 1 1972. La B-di»■sta. l_:*3 a—,,s. „tai crea. îe

J UB TV» 1 e<a- •a:t’,4l:!h
de-a trt-a îa&ui-re <kr. acea’
Incbeuatâ rtetc la Brapor 1

MUNCĂ Șl MAI ASIDUĂ
pe linia unei dlrresituat și ea _ 

ceri sportive. In care forțcîe >-au men
ținut in echilibru pînă aproape de sfir- 
șit. înrr-adevăr. în primeie 4 tururi sco
rurile inresistraie au fost foarte stinse 
<y r 3:3), echipa Un
gariei reușind să ia conducerea cu un 
pjnct- Aceasta s-a datorat In cea mai 
mare parte faptului că primele noastre 
d- :ă jucătoare. Alexandra Nicolau și 
Ehsabeta Polihroniade, n-au fost In for
mă In această fază a meciului. Prima 
realizase doar 5^* iar cea de-a doua 
numai 1 punct (1 remize) dir. 4 partide. 
O compensație (ms uf icier tă. insâ) a 
ronstittut-o zezultatul excelent al lui 
Gertrude Baumstark (3 din 4).

Rezultatul de egal:ta-.e din rur.da a 4-a. 
in care formația noastră a avut piesele 
negre, a constituit momentul critic a- 
meciuluL Ech.pa noastră a jucat cu un 
moral ridica*. în bană parte datorită 
faptului că in dimineața xilei. Baum
stark a reușit m cișv.fe parr.da sa cu 
Po.-Lb«ky d n runda a 2-a. rare se ln- 
•rerupsese de 2 ori și a durat aproape 
9 ore. reducind astfel handicapul la nu
mai un punct. Deși cu nezre’.e. am 
la un pas de victorie : Nicolau. sufe- 

ndâ. a lăsat sâ-i scape cisîlgul Ia 
Karakas. iar Polihroniade. in poziție 

rt sutae—oarâ. > con-îs o eroare si, 
!n loc sâ rtșsige. a pierdut! Cu aceasta. 
!-<s, s-au înche_at emâr;le ech:oe- noa
stre. cu un efort de voentâ. Nicolau și 
p..ihr_ r ade au realizat in ultimele 2 
runde >' > psmete dm 4 partide.
ntod decâsiv balanța în favoarea noacră. 
Runda a în care au mal ciftigat
Perevocr..? h Tecdore^cu s-a Indic a-, 
cu cel mai înalt sror (4S»:P«) d n acest 
~jeci ș~. eefupa noa«tră > luat conduce
rea cu 2 p-rjrte (14:14). Ultima rundă 
n-e mai putm modifica bcr-st saaullat. 
Cu toate elorrunle eeocise. deși Juca cu 
p_eee.e albe, ech.pu Urgar-je. a ptercut

'.ua

Turneele de calificare

ÎN VIITOR!

NOTA : 
tn echipe 
toarelor

«ere o* -

KO<I%WV -

Șt

\cer-:»

CUPA STEAUA**
• a «ăzdui. astăzi și miine, 

.lupi sieaua-,
Mdrc*orUv poăfbilitatea ve- 
ptlnc*pa!. a stadiului de pre- 

vUor din grupele de 
juniori si .tineret, paralel 

curse internaționale. 
>ncurenii se vor afla 

i si senioare ale 
ecții de speciali
st facă față unor 

pentru că la gtar- 
tdi ed . actuale a .Cupei Steaua** vor 

și o serie de caiaciști și ca- 
noiști din U.R S.S. și Bulgaria. Pe pro- 
zrarnu' compet ’iei figurează un total de 

d? probe. Astăzi, de La ora 16 (cu 
starturi din 21 in H de minute) — șapte 
probe olimpice (1 000 m masculin și 500 
m femirrn) cu participare internațională, 
in md.nea : caiac simplu (m). 
«impiu. caiac simplu (f), 
(m). canoe dubiu. <

canoe 
- *X, caiac dublu 

____  _____ caiac dublu (f) și
L.ar 4 .-. Miine. în două reprize, de 
■ 9 =: 16. vor avea loc alte 18
j-v“. .r majoritate cu caracter intern, 

neata viterâ. jar după-amiazâ, in 
xc.u>;. tate. fond, pe 10 km.

BAS C H E T
lUrmare din pag 1)

JUDO
L» »Tîrși:-l tepteElaii izoccte. 

; r.'atenese a ăec.ta’. tn arena
aariice ranfraoxAri U’^raaținnale. 
E. e.- tetatal t-a produs Ia Balac i
de 1» Depcrt.e». di- Madrid, unde 
s-au desSșritrererile relei de a 
22-a eciyi a ean»icna:elor europene. 
Rretie, evataaro* țqrreelnr reprezen- 
tantilor țâra aoastre ia accaată com
petiție era poaibiU doar cu mari re
zerve. Atit in confrunsările individu
ale cit »i in cele pe echipe, sportivii 
renter.: se numlrau pria:re anonimii 
întrecerii decarere In palmaresul lor 
international nu figurau decit puține 
Irtiir.iri cu adversari de valoare, 
participanți la europene. Cu toa
te acestea, federația de specia
litate iși propusese ca obiectiv cla
sarea pe unul din primele zece locuri 
ale întrecerii pe echipe. Și, iată că la 
sfirsirul competiției continentale se
lecționata țării noastre a ocupat lo
cul 7. In urma formației României 
s-au clasat reprezentative ce au o 
mai îndelungată experiență competi- 
țională ca Elveția, Iugoslavia, Dane
marca. Portugalia, Suedia, Cehoslova
cia, Turcia si Israel. Dar, pentru că 
in timpul desfășurării competiției 
știrile s-au referit cu precădere la 
cei angajați în lupta pentru titluri 
am solicitat, la înapoierea lotului nos
tru, amănunte antrenorului Gheorghe 
Donciu.

— Mai întîi vă rugăm să vă 
referiți la campionatele pe echipe.

-T- După cum știți, desigur, nu mai 
văzusem — nici măcar în vreun do
cumentar filmat — Ia ce cote valorice 
se ridică întrecerile continentale. 
Acum pot spune că o victorie la o 
astfel de competiție se obține extrem 
de greu, tn unele, partide, disputele 
au fost atit de aprige incit noțiunile

Ordinea 
a jucă- 
a fo<r 

stabilită prin tra
gere la sorți.

ungaria

sSuzana makai

3Rodica REICHER

REZULTATE INNVlDUftuE 
FCHiPA UMGARiEI

°MargaretaTfODORm! 

’’Ma^areta Perevoznig 

’Emilia CiiiS-DWA

"'Gertrude Baumstark

ROMANIA

’Alexandra NicoiAu

2Elisabe ta PoLiHRDniatjE

cu pecetluindu-se astfel scorul
final ai mec-.ui ""
echipei noastre.

Desigur.

2 In favoarea

victorii și un meci— susținuteDes^ur. cele * .
e<ai. obținute in meci inie ----

a - . - • 7^ ’ r "-T-.. C
♦u:e performanțe de valoare, care mar
chează evoluția ascendentă a șahului 
nostru frtr .nm. Sâ nu ne culcăm Insâ 
pc '.aur., ctsttgațj. unind unde aspecte 
regatzse. care apar '.a un studiu atent 
al rezultatelor individuale. Primele noa- 
«tre jucătoare. Nicolau și Polihroniade, 
n-au jucat la valoarea lor cea mai bună. 
Și cauza nu este o lipsă de pregătire 
— fUx»de* n-a trecut nici o lunâ și ju
mătate de cfnd Alexandra Nicolau a 
obținut unu’, dmtre cele mai mari suc
cese dm cariera mi șah istă. ciștigind 
marele turneu de la Belgrad cu un scor 
record (9 d n 11. la 2 puncte avans față 
d? următoare’e clasate. campioana 
U R.S.S.. Marta Șui. Verbci și Katia 
Jovar.ovicî). iar Elisabeta Polihroniade 
<-a clasat pe primul Ioc (la egalitate cu 
Ivanka. K. Jovanoviei și Jana Hartston) 
!■ Rtîfirfini turneu zonal din ciclul cam-

pionatului mondial individual, disputat 
în ianuarie — februarie în Olanda. Cau
zele sînt de altă natură, ele _ afectând 
rezistența fizică și psihică a jucătoare
lor. Avind în vedere greul examen care 
stă în fața acestor maestre de certă va
loare internațională — turneul interzo
nal care se va disputa în toamna acestui 
an și la care Alexandra Nicolau, Elisa- 
beta Polihroniade și Gerttude Baum
stark au răspunderea apărării prestigiu
lui șahului nostru feminin — credem că 
este absolut necesar să se ia toate mă
surile pentru a li se asigura cele mai 
bune condiții de pregătire, odihnă, tra
tament medical, astfel ca să poată da 
maximum de randament.

Tabela prezintă în detaliu rezultatele 
rrrciului. în încheiere, dorim să feli
cităm întreaga echipă pentru efortul 
depus în obținerea acestei frumoase v1C- 
torii și să x_
anul viitor
Budapesta.

ne exprimăm speranța că 
vom reuși un „break** la

S. SAMARIAN
antrenor emerit

LOCUL 7 LA C.E. ESTE MERITORIU LA DEBUTUL ECHIPEI ROMÂNIEI
de judo pe care le cunoșteam eu nu 
se asemănau cu ceea ce vedeam decit 
jri-i costumația concurenților. Iată, 
jșadar, motivele pentru care mă pot 
declara mulțumit de locul 7 obținut 
de echipa noastră. Nu este, insă, mai 
puțin adevărat că am avut și șansa 
iocului 5 In confruntarea pentru 
această poziție, formația română a 
In:ilnit-o pe cea a Spaniei. Este les
ne de înțeles ce atmosferă a fost de- 
lanșată în momentul cîndKs-au pre

zentat pe salteaua de coacurs cele 
două echipe. Apoi, după ce în partida 
de la prima categorie (63 kg), Lazăr 
Moldovan l-a învins prin ippon (îna
inte de limită) pe spaniolul H. Co
runa și s-au prezentat sportivii din 
limitele categoriei următoare (70 kg), 
Cornel Roman și M. Garcia, a înce
put un vacarm de nedescris. Iar cind 
spaniolul a fost declarat învingător 
prin yusei-gachi (superioritate teh
nică) aveam impresia că dintr-un mo
ment intr-altul se vor prăbuși tri
bunele. In aceste condiții sportivii 
noștri nu și-au putut apăra șansele la 
adevăratele lor posibilități, deși — 
după cum se știe — anul trecut, echi
pa Spaniei a fost învinsă de forma
ția noastră, la București. în privința 
meciului cu formația Franței nu pu
team emite pretenții, deoarece acea
stă garnitură dispune de sportivi deo
sebit de valoroși. De altfel, francezii 
au și cucerit medaliile de argint, fiind 
învinși doar de echipa Uniunii So
vietice în finală. Numeroși specialiști 
au apreciat în termeni elogioși com
portarea sportivilor noștri în această 
confruntare. Semnificativ în acest 
sens este că numai doi dintre ei au 
pierdut duelurile cu francezii înainte 
de limită, ceilalți trei fiind învinși 
prin yusei-gachi.

în sfirșit, poate ar mai trebui să 
subliniez că țara noastră a prezentat 
cea mai tînără echipă: Lazăr Moldo
van (cat. 63 kg) — 22 de ani, Cornel 
Roman, (cat. 70 kg.), 21 ani Ionel La
zăr (cat. 80 kg), 22 ani, Dumitru A- 
lexandru și Tiberiu Solomon (cat. 
93 kg), 21 ani, .și respectiv, 20 ani și 
Gheorghe Dumbravă (cat. +93 kg), 
22 de ani.

— Cum au luptat ei în con
fruntările individuale ?

— Doar Lazăr Moldovan a trecut 
în turul doi și s-a clasat pe locul 16 
dip 36 de conclirenți. Ceilalțjfc ^ceep- 
tîhdu-1 pe Alexandru, care r.B) parti
cipat la „individuale") au pierdut 
partidele inaugurale. Toți, însă, au 
fost handicapați de lipsa experienței 
competiționale. Cert este că, printr-o 
muncă perseverentă, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, ei pot obține rezul
tate meritorii.

Costin CHiRIAC

Vineri și simbătă, în Capitală

FINALELE PRIMEI DINAMOVIADE

In continuarea acțiunilor organizate cu 
prilejui aniversării a 25 de ani de la 
înființarea clubului Dinamo București, 
vineri și simbătă se va desfășura în 
sala clubului din șos. ștefan cel Mare, 
etapa finală a primei Dinantoviade Judo. 
La această competiție vor participa e- 
chipele tuturor cluburilor șî asociațiilor 
sportive dinamoviste. La etapele ante
rioare au participat peste 800 de con- 
curenți, lată programul : vineri, ia ora 
ti — festivitatea de deschidere, iar de 
la ora 14.30 — întrecerile din cadrul
primelor tururi ; slnlbătă. de la orele 
9,30 și 16 — meciurile din recalificări, 
sferturile de finale, semifinalele și finalele.

TURNEUL DIVIZION ARELOR MASCULINE

I.M.S.-ul gonește pe drumul oi- 
faltat. La circa 15 km de Vaslui ne 
întimpină a placi pe care este în
scris numele comunei : V.ALENL 
Imediat, oprim mațina tn dreptul 
bazei sportive aflate pe maryinea 
șoselei, plăcut surprinji de varie
tatea ei, de aspectul îngrijit al in
stalațiilor, vădit noi, care o compu
neau: un teren de fotbal, unul de 
handbal, altul de volei, portic de 
gimnastică, toate încinse cu un. 
brîu de arbori ornamentali Alături, 
se ajlă un „dreptunghi" de Jotba! 
pentru antrenamente. Remarcăm că 
porțile, băncile, gardul protector fi 
aparatele porticului de gimnastică 
sint proaspăt vopsite. Cum s-a în
cropit această bază sportivă, cum 
nu-s prea multe chiar in orașe ’ 
Aveam să află», că povestea acestui 
complex sportiv se Impletejte cu 
viața șefului postului de miliție 
din comună, plutonierul Ioan N:- 
chifor, președintele consiliului aso
ciației sportive Recolta — \ ălent 
pe care l-am cunoscut mai tirziu.

„Cu doi ani în urmă, ne mărturi
sea amabila noastră gazdă, cind 
am fost repartizat aici cu serviciu:, 
am văzut acest teren ca-n palmă 
și acoperit de o iarbă deasă. M:-am 
zis că un asemenea teren de joc n:i 
are nici stadionul „23 August" d.r 
Capitală. N-am stat prea mult pe 
gînduri. împreună cu clțiva flăcăi 
inimoși am trasat terenul de fotbal, 
care a atras ca un... magnet pe ti
nerii din sat. La noi s-a întîmplat 
ca într-o căsnicie care își face gos
podăria începînd de la lingură."

iis soarta wuei a^:-
— cd teK CvOAOte

popular, conducerea cât P ct-
recțiunes Ș.teă arverete «u 
print r-un efort eategtiv. pe tftrtid 
să-ji deztoUe bete ■Me»tef< TatvJ 
s-a făcut phn resurse locale și nu
cii șsuzrioitid. Iucr9ri la care s-

Tg. Moreș (A. Borbe’.y). C.S.U. Gă
teli (L. Goncz). fniversitatea Bucu- 
vrțM (L Petruțiu) Si de wie
- -.■■ Olimpia București (Gh. Lăză- 

Metalul Salanla (A. Gripp), 
last. Pedagogic Tg. Mureș (I. Bă- 
.. -„ș-, >. liniversilatea Iași (Gh.
’ ■ Ac*5^*** ccHîpc ișî vor dispiit-3
L-_- de oromcva.-e intre 1 Si 3 
.un* un sală* .a Pitești (băietul 
. > Ba<ău (fetele!, armlnd ca.

■ «ffrzâ- or nie.^ d»xiâ c’.asa*.e să

CWnWlîLE COPIILOR Șl JU
NIORILOR MICI

CANOTAJ
S-a întîmplat acum citeva zile, Ia 

Timișoara. Acolo, pe Bega, s-au des
fășurat întrecerile celei de _ a VII-a 
ediții a campionatului național de 
canotaj-fond. Cei „trei într-o barcă" 
bint compOnentii echipajului de 2 4- 1 
al Școlii sportive. 1 București, care 
au cucerit titlul de campiom de ju
niori in această probă. Amănuntele 
— deloc neglijabile — la care vrem 
să ne referim acum nu sînt legate. 
Insă, de această cursă, ci de faptele 
petrecute înaintea ei, înainte cu citeva 
ore, dar și cu citeva... luni.

Totul a început după C.E. de ju
niori, desfășurate anul trecut la Mi
lano, unde reprezentanții Șc. sp. 1. 
Eugen Ghiță si Dan Nimu au evolua' 
excelent, ajungînd în finala probei 
de 2 + 1. Din momentul întoarcerii 
acasă ei nu s-au mai prezentat Ia 
antrenamente, în schimb, la directo
rul Școlii sportive a venit într-o di
mineață antrenorul Alexandru Apos- 
teanu (de la Steaua), care a pre
zentat... cererile de dezlegare ale ce
lor doi sportivi ! Nimeni nu știa Cf 
se întîmplase (și nu se întîmplase. 
de fapt, nimici), doar că profesorul 
Aposteanu. proaspăt antrenor, dor
nic probabil să se afirme, a promis

RECOLTA VĂLENI — tec poimeret
Eehipa dr to-.tel : _ t 1

tara j-atețeaog a .Capet teacrestete* 
de la sase, edtpa ua :
cu pruna cLa-a'.â. H^saxa —
actualul campionat juteseaz :

Echipa de ratei z — ăacX Z ta 
camp-.or.atul j-^deșean :

Echipa de handbal : — ‘joc-. 3 23 
campionatul județean;

Asociația sportivi Recol-j VS- 
leni a primit d.p:jma ce oeuxare * 
Comitetului județean CTC. puauw 
cea mai frumoasă bar! sportiva să
tească

narticipat cu mie eu snare, hz
•e cu primarul comunei. Dan C:u- 
ruțnuc. Și ca să ne convingă rf eL 
președintele asociației sportive, tsu 
reprezintă o excepție, piuto-ae". 
N'ichifor ne-a rugat să notăm 
mele cooperatorului Simian Rusu 
în vfrsîă de 80 de ani. Ce mc-e lu
cru a făcut acest bătrin ? .4 jnren- 
tat* un dispozitiv de împletit ri-mî 
ji a confecționat. în orele libere 
peste 300 de metri de plasă, nece
sară ingrădirii terenurilor de sport. 
Partea lemnoasă a diferitelor in un
iații sportive, a băncilor Șt a garcu- 
lui împrejmuitor s-a realizat dtn Tnw IOANITESCj
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MINIBASCHETUL IN PLINA 
ACTUALITATE DE PRIMĂVARA

-.îjaaei-tbalv.z-
r.-escer.iâ. Sâ>-

Ui oe care

DOUĂ CLLBLRl.. ÎNTR-O BARCĂ!
celor dai schifîsti .marea cu sw»«*. 
dacă se transferă la Steaua. Fîres-t». 
această manifestare neloialâ și ne-se- 
dagogică l-a determinat oe dire 
rul Șc. sp. 1, prof. Constantin Dăs- 
călescu. să rescingă pe momer.’. : 
rerile de transfer, dar după alte con
vorbiri între conducerile cluburilor — 
de această dată purtate pe prin:uz: •' 
corectitudinii — finind cont -.
faptul că sportivii constituiau ieri'„- 
hile speranțe ale canotajului româ
nesc, profesorul DăscălescJ s-a de'n- 
să acorde dezlegarea schifistilor ir 
cauză. Cu precizarea. Insă, ca ei .- 
mai apere culorile Școlii sportive și Bl 
cele două campionate republicane d- 
iuniori programate anul acesta. Clu
bul Steaua s-a arătat perfect de a- 
coi-d cu clauza prevăzută, mentionin'1 
in ' adresa nr. 2176 din 2 decembri- 
1972 că „sportivii vor concura pentru 
Șc. sp. 1 la canipiouatul de fond și 
la cel de viteză din anul 1973“.

înțelegerea fiind făcută, formele d- 
transfer au fost înaintate Biroului f-- 
deral, care le-a avizat favorabil, ur- 
mind ca din 13 august 1973. Eu 
Ghiță si Oart Nimu să active-- «ub 
culorile clubului Steaua. Du :ă a- 
ceastă „introducere in temă*, să re-

Mergf-td freBS*rv*?tt •» o* Ur la i - 
rorertitudtnii. neresp*rti.-âi nici mă
car botârfrea luată de -ondurerea 
clntaM teu. autrvoorvi A. Aoostetg-i 
a profitat de faotui că sportivii se 
aflau la Timișoara pe soezele secției 
de la Steaua și că lesi’.imatljle erau 
virate Deetîru clubul militar, inserf- 
:nd j-i In concurs nj pentru Șc. sp. 1, 

im era înțelegerea, ci pentru Steaua 
Ghinionul teu a f">rt că directorul 
Scolii «oortive se afla la Timișoara 
si că (din rrevederg zau pur si sim
plu din grijă fața de interesele seo’iii 
av°a la el adresa trimite de cluhv’ 
militar. Reunit Intr-o «edințâ ad-hoc 
Biroul federal si-a reafirmat — la 
față locului — hntărlrea inițială pri
vind acordarea dezlegării, cu respec
tarea înțelegerii amintite dintre clu
buri. dînd astfel posibilitatea celor 
doi sportivi să concureze pentru clu-

uScialif zr ureze .-.ți la com- 
iată de această încercare de

e i-a 
rpar-earr

2 **ec :. a c

de n- -. iK
erotîîl• prin care au trecut

•â Sf c-n 1 i “ ceru
trâiiâ de sooni * i pita* in

? diBala:ea cuoeWsuIui si in-

Pentrn arenaa intre 23 apniie si 9 mat 
an fam coovacati ia un trial 35 de ju* 
aiari de la einbarile Steaua. Dinamo. 
UP G G. si OassruetomL La fel de ti* 
aerH <la meserie. firește.. ) antrenori

■ndacere in eroare nu pot fi sxecute 
ca »*^*-*a Tot asa cum nu putem 
■mite și ai*, amănunt, in aparență 

nesmBnifleativ, petrecut In timpul 
festivității de premiere. Imbrv-ați si 
!e.-r:;i. :j tricourile si medaliile de 
amcaoni. „eroii* materialului nost-u 

l-a. Întreba’, pe antrenorul Apo*- 
eanu t _La ce oră luăm masa, to- 

rarăre profesor?* Răcounsul a fnst._ 
lîmoede : _Ce mă întrebați oe mine, 
mi- ați la_ ăia ! 1*

Horio ALEXANDRESCU

P.S. In ultimul moment aflăm că 
federația de soecialitate a fost înștiin
țată de clubul Steaua că antrenorul 
Aposteanu — singurul vinovat de 
toată această întîmplare neplăcută — 
a fost sancționat cu mustrare scrisă.

sute și chiar mii de copii practi- 
canți ai acestui frumo6 și util joc 
sportiv. Așa, de pildă, Cupa Pri
măverii, întrecere desfășurată pe cu
prinsul județului Suceava și rezer
vată elevilor și elevelor din clasele 
III. IV, V $i VI, a întrunit 
2 075 de participanți (415 echipe), 
dintre care 1 055 de fete și 1 020 de 
băieți. La încheierea competiției au 
fost împărțite premii în echipa
ment sportiv. S-au evidențiat în 
mod deosebit centrele din Suceava 
(prof. M. Popescul. Rădăuți (prof 
R Chiria) și Moidovița (A. Co- 
cehan).

Dintre competițiile prevăzute să 
se dispute in curînd. vom aminti 
de C-Da Bihorului (25—27 mai. la 

>-adea . ia care au fost invitate 
echipe di" Arad. București. Cluj. 
Constanta. Petroșani. Deva. Gherla, 
last. Tuxea. Craiova. Tg. Măgurele 
'a. Au dreptul sâ participe mini- 
h—rht thiliilii ntocuți In anul I969 
s: mai tineri. O altă întrecere va fi 
Cupa copilului. întrecere ce va ti 
găzduită de terenurile Universitatea 
" n Capitală. începînd din ziua de 
27 znaî. $i-aj anunțat participarea 
ech pe ațe clubului sportiv Cuteză- 
•nr.i. ale ScM inr sportiv* nr. 2 »■ 
nr. 3. ale Lâceului nr. 35. a: ale 
SeoLi generale nr. 89.

Coșgeterul diviziei A, Horia De- 
mian. va avea de suportat asaltul 
celorlalți pretendenți la titlul de 
cel mai eficient jucător din România

► HOCHEI f O RODNICĂ ACȚIUNE

DE SELECTIO\ARE SI PREGĂTIRE A JUNIORILOR
W■■ ■ r»cp>nir> a w4em*s>sei «le 

Iurtei W eadrvi *Iuaa*. a caas-
at alai B«Whl, B. asde —

cwb *e vxie «— rc^ee^ntaatu »•*- 
m »-*■ ria*3t b* Xea! IV li ețairtaie 
<Be o aeiecTMsaia Is<»%iar5e’..
a Betersuaat federația <e apecialiiaxe 
aA»a?« ■**■* ravari ca d* a
aceetera tiaereter cadre a
rtmtitrvc cajM^-ie w ia)ocuia*rl cft 
saai niha4 undarii de a» Awfel ei. 
paralri ateetaa ear* a (•*< atariau 
Lata U ixepntd ' aezeaa.u? modul Ji 
ia care > fata aelerneaaU «i s>a Freca
tă reprrzesxatâca Be jaajan recent «-a 
tetetârh r> etnii ^itnairuîa' .n An- 
msx* «m Canalii sâ fie fotositâ. n« 
noanai penira agrementai amatorilor de 
paxmaj dtn Bac m i ml Bar ii in vederea 
grwi>erOni mavei d« tineri Bocheișa 
bncnrcwci»-

; - - - Cal am ar și ion Marian au
selecționai » de jucători de hochei în... 
devenire, ca rirste. intre 14 și 18 ani, 
cn care au lucrat intens in tot acest 
interval de timp. 2 ore dimineața și 2 
•re Bapt amina*. !n funcție de progra
mul școLar ai celor aleși.

Dapâ ram ne declara la sfirșitul aces
tei artiunL cel mai virstnic dintre cei 
•ret tehnicieni, prof. Virgiț Crihan, pre- 
BttiBBB CDmunA a juniorilor din Bucu
rești »-a încheiat cu rezultate concrete 
pe planul fmbunâtâțirii pregătirii tehnice 
<pa<>naj. minuirea crosei. șuturi din miș
care. dribling). în afară de aceasta s-a rea- 
l-zat. parale^ un lucru foarte important 

? o eLc er. ă prospectare a tine- 
riktr boch.eișî: bucureșteni. candidați la 
■n loc In echipa reprezentativă de ju
niori pentru campionatul european din 

Dinire ei. 18 vor fi chemați, alături 
de alți juniori din întreaga țară, Ia o 
tabârâ de pregătire in timpui verii, la 
Snagov.

— C. Q. —

ATLETISM
(Urrr.a~e din pag l)

unora dintre a'.Ieți de a îmbunătăți 
citeva dintre recordurile țării, de a 
demonstra in mod elocvent că primul 
an al noului ciclu olimpic va marca 
o serioasă creștere a numărului per- 
fonnerilor. dar și a! performanțelor 
înalte. Singurul semn de Îngrijorare 
pentru toți eue legat dz s'.area 
tîmoului care, potrivit previziunilor 
meteorologice, se anunță, in continua
re. friguros și cu tendințe de aver
se Poate că. măcar de această dată, 
atletismul să ti» scutit de condiții

MOTO
LUPTĂ PASIONANTĂ IN 

CAMPIONATELE
DE DIRT-TRACK SI MOTOCROS

Desigur, după întrecerile anteri
oare favorit în reuniunea de du
minică (etapa a IlI-a a campiona
tului, de dirt-track)- era actualul 
campion al țării, I. Bobîlneanu. Dar 
iată că în manșa a șasea out-sider- 
ul Glî. Sora reușește să-1 învingă 
pe sibian. Acest lucru- a complicat 
lupta pentru primul loc, deoarece 
în prima manșă Sora fusevtete.vins 
de colegul său de club, dBjicu- 
lescu, care luase astfel serioase 
opțiuni pentru întîietate.

„Repriza" a 17-a, cea măi dispu
tată a concursului, a avut un final 
puțin obișnuit (Bobîlneanu l-a în
vins pe Voiculescu), constînd din 
departajarea a trei alergători la e- 
galitate de puncte și fiecare cu 
cite o înfrîngere.

Iată acum ocupanții primelor 
locuri în clasamentul general după 
această etapă: 1. I. Bobîlneanu (Vo
ința Sibiu) 29 p; 2. C. Voiculescu 
(Met. București) 28 p ; 3—4. N. 
Rîureanu (Voința Sibiu) și I. Ma
rinescu (Metalul București) 21 p ;
5. Gh. Sora (Met. București) 20 p ;
6. I. Ticindelean (Voința Sibiu) 
19 p.

După etapa a doua a campio
natului de motocros, Adam Crisbai 
se distanțase la cinci puncte în 
clasamentul clasei 250 cmc. Etapa 
a III-a a micșorat avantajul lide
rului, intrînd în cursa pentru titlu 
și tinărul P. Lucaci. Clasamentele 
generale după trei etape :

Clasa 250 cmc — 1. A. Crisbai 
(St. r. Bv.) 17 p, 2. P. Lucaci (St. 
r._ Bv.) 16 p. 3. St. Chițu (Poiana 
Cîmpina) 15 p, 4. M. Banu (Poiana 
Cîmpipa) 12 p ; 500 cine — 1. C. 
Goran (Poiana Cîmpina) 22 p, 2. 
Tr. Moașa (St. r. Bv.) 18 p, 3. P. 
Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 14 p, 4. 
D. Motișan (Victoria Moreni) 8 p ; 
juniori — 1. Gh. Oproiu (Poiăna 
Cîmpina ) 18 p, 2. E. Lucaci (Tor
pedo Zărnești) 12 p, 3. T. Isac 
(Muscelul Cîmpulung) 12 p, 4. I. 
Barbu (Loc. PI.) 11 p; motoreta 
Mobra — 1. E. Mulner (Torpedo 
Zărnești) 24 p, 2. I. Lăncrănjean 
(St. r. Bv.) 10 p, 3. D. Ardelean 
(St. r. Bv) 6 p, 4. D. Zainea (Loc. 
PI.) 6 p.

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ
atmosferice nefavorabile, astfel ca 

-eceriie să se poată bucura de 
cele mai bune condiții de concurs. 
Ar fi bine pentru atleți, pentru arbi
tri. ca și pentru spectatorii care vor 
veni in tribunele stadionului din Dear 
Iul Spirit

în programul competiției figurează 
următoarele probe t SIMBATA, de la 
ora 15.38 : prăjină, 110 mg, înălți’ e, 
suliță. 100 m—<*F, 100 m, lungime — 
F, 400 m, greutate, disc — F, 100 mg 
— F. 400 m — F, triplu, 1 500 m — 
F. 1 500 m. 10 000 m. 4x100 m — F 
4x100 m : DCMIMCA, la ora 10 : 
ciocan (la stadionul 23 August — tur

nul de parașutism), de la ora 16,10 : 
400 mg — F,' 400 mg, înălțime — F, 
disc, 200 m — F, 200 m, greutate — F, 
800 m — F, 800 m, lungime, 3 000 m — 
F, suliță —F, 5 000 m, 3 000 m obst., 
4x400 m — F, 4x400 m.

Cursa de 20 km marș (internațio
nală) va avea loc duminică, de la ora 
9 pe un circuit de 2 500 m în strada 
maior Coravu, în vecinătatea stadio
nului 23 August.

Concursul de primăvară al seniori
lor va fi încheiat cu probele de pen- 
latlon — F și decatlon, programate 
marți și miercuri pe stadionul Re
publicii,



Nr. 7’416

IN DIVIZIA A

Sportul Pag. a 3-a

DATELE
ALE

ULTIMELOR ETAPE
CAMPIONATULUI
Șl CUPEI

4

Diviziei A și al „Cupei RO-

FOTBAL—TELE —CINEMA

O ETAPA MAI DISPUTATA
DECÎT CEA PRECEDENTĂ

Calendarul________ T. _. _
mâniei", a suferit o serie de modificări 
cauzate de pregătirile lotului național în 
vederea meciului cu R.D. Germană, ieri, 
f.r.f. ne-a comunicat, insă, datele 
exacte la care se vor disputa ultimele 
Ș etape ale campionatului, precum șl 
ultimele patru episoade ale „Cupei Ro
mâniei”.

Campionatul, întrerupt acum pentru 
meciul din 27 mai. va 11 reluat în 3 iunie, 
cu etapa a 25-a. Etapele 26. 27. 2S. 29 șl 
30 vor avea loc in zilele de 6, 10, 13, 17 și 
M iunie. Deci, miercuri — duminică — 
miercuri, pînâ la încheierea campiona
tului !

Optimile Cupei se vor juca în 3» mal, 
sferturile de finală la 24 iunie, semifi
nalele la 27 Iunie, iar finala la 1 Iulie.

• Jocuri de bună factură pe terenuri 
înmuiate de ploaie • Implicații Ic 

ambii poli ai clasamentului
Mai interesantă, sub aspectul bilanțu

lui general, această etapă, a 24-a. com
parativ cu precedenta, desfășurată du
minică.

Pentru a putea lucra mai în liniște, 
mal la adăpost de emoții, în timpul 
perioadei de întrerupere, divizionarele 
A. gazde șj oaspeți, s-au angaja: mai 
hotărît la efort și iată cum în locul 
„remizelor de salon”, consemnate în se
rie cu trei zile în urmă, runda de 
miercuri a cunoscut partide viu dispu
tate, multe dintre ele dedse la limita, 
spre finalul întrecerilor.

Așa s-au petrecut lucrurile la meciu
rile Steagul roșu — Jiul. Petrolul — 
C.S.M. Reșița, Rapid — F.C. Constanța s 
chiar la jocul Dinamo — A.S. Armata 
Tg. Mureș, în care formația vizitatoare 
a dat o replică dîrză prestigioasei sale 
partenere

C.F.R. CLUJ. F.C. ARC 
STUDENȚESC — teun 
record, acela de a fi 1 
8 etape la rind ! O ra 
ediție...

Și. ca un făc-t. pan 
suferit impreunâ. 
oarâ in acest rewr cupa

Eșecurile lor, 
plasare, au produs xrzpu 
poli ai : i
VERSITATEA CRAIOVA 
(ambele 
prins, intructx-.a, de cr 
C.F.R. CLUJ x FC. Aj 
lanternei. U-T-V. 
prta-i cmusA. a evotoae 
de glone. a «resx 
sament. lâj 
st udeațC ar 
coie^L. c n Cra
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se
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I fi■- Rirîl Mariui. *r 
wcaxarl ți ar fi putut 
reea ce reuțise ia

Simbăta, la Tg. Mureș și Pitești

A.S. ARMATA - „li" CLIJ

re.

-A

de întrecere sportivă.

★
consecință imediată a mod-i- 
angajant. în care divizionare.--

j

Șl r.C. ARGEȘ PEIROLl'L

DCSAAO
aed

eceza oezlz>eascâ

mo

• Slmbătă după-amiazâ, de la 
17.30. pe stadionul din Tg. Mureș se 
% a di.-puia partida amicală dintre 
f.rm«ția locală A. S. Armata si 
.1 “ Cluj.

• I:. aceeași zi, ia Pitești, ora 17, 
F. C. Argeș va Intilni echipa Petro- 
luL î". deschidere vor juca forma
țiile de tineret.

MECI IXTERNAȚIONAL

Și, ca o
lui corect. .
A au înțeles să-și apere șansele, mie. -. ..r.. 
numeroșii spectatori prezenți in tribune 
(din nou o cifră impresionantă — 35 000 ! 
— la Craiova) au putut urmări, la Bra
șov. Bacău, Ploiești, Arad, 
tractive, de bună factură.

Și toate, trebuie reținut, 
acestui musafir nepoftit — 
care. în destule localități, a 
apă terenurile, obligîndu-i

intîlniri a-

Venind <ortu ce 
artbCeru (eu pervpe-r 
pentru iernați)
d:n nou. pe prepr.-l 
se cuvine a L. suOlm 
si unea RAPIDULUI 
patru puncte <Ln p&î 
late dtur.inteâ $- st 
locul 9 in clasasm 
giuleftemlor — e*» 
teraâ șî 
de locul 4 ! — 2. ntc

e
ÎUL

s.

LA GALAȚI

în pofida 
ploaia — 
îmbibat cu 

_ pe jucători
să evolueze în condiții mai dificile.

£

★
Pînă miercuri, ia ora jocurilor, 

echipe ale campionatului nostra
trei

*

D.pS recentele partide internaționale 
a’e selecționatei Diviziei B. seria a Il-a 

. e. ..pa olimpică a Iugoslaviei, la Ti- 
soara. ți cu selecționata Diviziei B a 

Ungariei, la Sibiu), iatâ câ ți selecțio- 
-:-.a Diviziei B. seria I, va susține o 
atraciivă intilnire. juclnd. la 0 iunie, cu 
- e- ona-a Diviziei B din Bulgaria. 

Pa_~sida va avea loc la Galați.

MECI RESTANȚĂ 

IN DIVIZIA C

Dl UI)
*un*

A

ouoscu

TEXT1LA SEBEȘ — TRACTORUL 
BRKSOV 1—0 (1—0). Meci contind 

etapa a XXI-a a diviziei C — 
seria a XTI-a. Tractorul continuă să 
conducă In seria respectivă cu 30 p., 

.n:..x se află pe locul 12, ulti
mul. cu 13 p.

Astăzi, lotul de tineret sub 23 de 
ani se reunește în vederea pregă
tirii meciului cu R.D. Germană pe 
care îl va susține, în cadrul cam
pionatului european rezervat ec.-.t- 
pelor de tineret, sîmbâtă 26 ma; .. 
Pitești. Antrenorii C. Drăgușin 
E. Jenei au convocat următor . . „- 
cători : Ștefan („U“ C’.„. . Casai 
(Dinamo), — portari ; Anghelîni c. 
Mateescu (Steagul roș a. Săimârea- 
nu II și G. Sandu (Dinamc). Sma- 
randache Steaua) Puritna ’. 7
— fundași ; Dumitriu IV 
M. Popescu (F.C. Argeș), Vițaa 
(C.F.R. Cluj) — m;".-ca5t Ambii 
(Steagul roșu), Moldovan -D.r—: 
Mulțescu și Roznai (Jiui>, D. Geor
gescu (C.S.M. Reșița), Petrescu

LOTUL DE TINERET (SUB 21 DE ANI)

Sezonul acesta de fotbal torențial pe micul ecran 
— nu poate să ne mihnească, hai să fim sinceri. Sâ 
se facă așa’— cui ii pare rău că miercuri am avut 
două meciuri in direct. Cînd fusese seceta aceea de 
fotbal, nimeni, nici un cinefil nu ne-a plîns pe umăr, 
nouă, microbiștilor. Acum, cu mii și mii de precauții, 
cu scuze adînci, le-am luat și noi, într-o seară, tele- 
cinemateca și ne pierdem în explicații — că o dată 
pe an este finala „Cupei cupelor" că și nouă ne 
place Charles Boyer, și noi pricepem ce e amorul în 
filmele cu Ingrid Bergman, ceea ce ne 
cerem înțelegere și receptivitate pen
tru un șut și un gol ca acela al lui 
Chiarugi, în minutul 4, că merită...

Acum, dacă tot am ajuns aici și 
tot sîntem în picioare, să zicem și 
noi între noi că scenariul de miercuri 
noapte intitulat : „Cum cîștigă italie
nii o cupă europeană" l-om mai vă
zut de o mie de ori și chiar în ver
siune mai bună. Nu era Leeds echipa 
care să învingă soarta, oricîtă meserie 
știe, chiar dacă a aplicat lecția din 
carte : au luat-o pe sus, au luat-o pe 
extreme, au culcat mingea, au pasat, 
n-au pasat, — nimic. Nici un culoar 
de șut în careul italian. Nici o pozi
ție clară de gol. O masare fantastică 
ceptată de italieni cu mare plăcere, cu sadică plă
cere. Toți englezii se transformaseră în „mijlocași la 
grămadă" — căci grămadă și numai grămadă se 
putea numi reduta aceea din care Rivera țîșnea 
superb trăgînd după el cite un admirabil partener, 
întocmind atacuri in doi, care băgau groaza în mono
tonii britanici. Leeds n-a mai avut ghinion miercuri 
noaptea ; Leeds n-a mai putut să-și facă jocul iar 
alt joc ea nu știe. Neșansa s-a întilnit cu neputința. 
Se întîmplă și la case mai mari... După cum gro
zăvia asta de fotbal italian, apărarea asta în care 
numai ei știu să se descurce, cu tehnica lor diabolică 
și provocatoare, cu tactica lor enervantă, sadică și 
eficace vor fi întotdeauna terorizate de spectrul bra
zilian, cu vrăjite și descîntecele lui. Nimeni nu e in-

dâ dreptul sâ

vincibil în fotbal-asociație, așa că fiecare cu griji
le lui...

Discut cu atita dezinvoltură și degajare despre 
acest subiect, fiindcă am de ce. Sîntem posesorii în 
filmoteca televiziunii a unui derby ca Dinamo—Rapid, 
90 de minute de fotbal cit 90 de lingouri de aur, cu 
care — zic cei în drept să zică — ne putem prezenta 
în fața oricăror echipe ale lumii. Nu am de ce să 
nu-i cred — rezumatul de 
venit de pe altă planetă, 
comentariu in

duminică seara părea și el 
dovadă că marți, citind un 
și Nunweiller erau făcuți 

parale pentru acest meci, 
știut ce să cred și mi-am

în careu ac-

care Dinu 
de două 
n-am mai 
spus că oi fi văzut, într-adevăr, alt
ceva, din altă galaxie. După cum, tot 
noi sîntem posesorii acestui meci, 
Steaua—Sportul -studențesc, pentru 
care degeaba sîntem compătimiți...

Trebuia să vedem acest meci și 
n-avem voie să-l uităm. A fost un 
meci unic Și epocal. Jucătorii mergeau 
pe teren, ca pe stradă. Toți păreau 
în convalescență, după o operație de 
hernie. Atinsesem granița neînțelesu
lui. Nu trebuie să fim compătimiți — 
pentru noi Steaua—Sportul a devenit 
o bibliografie de referință în telecine- 

mateca fotbalului-asociație, e bine că am văzut și 
așa ceva.

...Dar cui nu-i place campionatul nostru, să-i cadă 
pe cap campionatul acela, din altă parte a lumii, 
unde Benfica e în frunte cu 53 de puncte urmată de 
Belenenses cu 36 ! I

CORESPONDENȚĂ,
I. Nenea str. T. Vladimirescu 18 — Roman. Cum 

să vă pot răspunde serios, cînd toată argumentația 
scrisorii d-voastră din 4 mai 1973 e clădită pe ideea 
că Albania ne va învinge cu 2—0? Ziceți mersi că 
nu vă deconspir și pronosticul în meciul cu R.D.G.... 
Altfel, scrisoarea era simpatică, v-o jur...

BELPHEGOR

IN OBIECTIV, MECIURILE DIVIZIEI C
• Flacăra Moreni, o campioană a sportivității ® Moraru (Gaz metan Mediaș) a înscris 5 goluri 
intr-un meci • Cum se asigură asistența medicală ? O Atitudini nesportive la Babadag și Focșani

Și de data aceasta, etapa campiona
tului Diviziei C — cele 84 de jocuri 
— ne oferă o sumedenie de fapte, 
unele remarcabile, demne de laudă, 
altele, din păcate, mai puțin lăuda
bile. Iată cîteva aspecte din jocurile 
celei de a 21-a etape :

• Fruntașa seriei a X-a, Victoria 
Cărei, a reușit să obțină un punct 
la Minerul Borșa, echipă nou promo
vată în campionat, datorită portalului 
Ioan Lungu, care a apărat foarte 
bine, salvîndu-și echipa de cel puțin 
2—3 goluri. Portarul din Cărei este 
foarte tînăr, n-a împlinit încă 17 
ani, are un fizic de atlet șl o bună 
priză la balon, atît pe sus cît și pe 
jos.

• Echipa Flacăra Moreni, lidera 
seriei a Vl-a, continuă sâ se afle 
printre puținele echipe care în acest 
campionat n-au avut nici un jucător 
eliminat de pe teren sau căruia să 
i se fi arătat de către arbitru carto
nașul galben ! Golgeterul formației 
este Baciu (cu 11 goluri), iar printre 
cei evidențiați. de la meci la meci, 
continuă să se numere tinerii Ște
fănescu, Vasiiache și Cîmpu. Acum, 
Flacăra cu 5 puncte avans are mari 
șanse de a termina competiția pe lo
cul I.

• „Parcă am fi jucat acasă —- ne 
spunea Traian Cojocaru, antrenorul 
formației Răsăritul Caracal, după 
partida de la Tr. Măgurele, cu Chi
mia, care a cîștigat cu 2—0 — ni s-a 
făcut o primire frumoasă, pe teren.

n-am fost jenați 
arbitrajul a fost

în timpul jocului, 
sub nici o formă, 
la înălțime, gazdele au cîștigat pe 
merit".

• Formația Gaz metan Mediaș, 
fruntașa seriei a Xl-a, are un ata
cant central deosebit de productiv. 
Murau, care în jocul cu Carpați Co-’ 
vasna (11—1) a înscris 5 goluri. Mo- 
raru are 21 de .ani și provine din 
pepiniera formației medieșene.

® Derby-ul seriei a IV-a, dintre 
I.M.U. Medgidia și Constructorul Ga
lați a 
tehnic 
tilnirii 
profite 
pur și 
advers, 
atmosferă de perfectă 
Acest calificativ l-au dat arbitrii și 
meciurilor Textila Buhuși — Minerul 
Comănești, I.C.I.M. Brașov — Torpedo 
Zărnești, Minaur Zlatna — Aurul 
Brad, Avîntul Frasin — A.S.A. Cîm- 
pt.ling, Electromotor Timișoara — 
Constructorul Arad ș. a.

• Pe foaia de arbitraj a meciului 
Comerțul Brăila — Ancora Galați 
sus, în colțul din stingă, scrie : „A- 
sigurat asistența medicală", urmează 
o semnătură indescifrabilă. In pagi
nile a III-a și a IV-a a aceluiași do
cument se poate citi, însă, cu totul 
altceva, consemnat de arbitrul N. 
liăileanu (București) : „accidentat ju
cătorul Gh. Oțelea (Ancora) și, în 
lipsa medicului, care a semnat foaia 
și a plecat de pe teren, a trebuit 
să fie internat în spital" ; în pag. a 
IV-a : „încă o dată menționez lipsa 
medicului pe tot parcursul jocului,

ceea ce a adus la imposibilitatea sta
bilirii diagnosticului jucătorului ac
cidentat”. Fără comentarii. Așteptăm 
răspunsul organului municipal sanitar 
din Brăila !

• Marina Mangalia s-a retras de 
pe teren, în meciul de la Babadag 
(min. 85) fără nici un motiv — men
ționează arbitrul V. Navrotschi 
(București). Cu un minut înainte, Ma
rina a beneficiat de o lovitură liberă, 
iar jucătorul care se pregătea să o 
execute a început o altercație cu un 
fotbalist localnic ; arbitrul a inter
venit pentru a calma spiritele. In 
acel moment delegatul formației din 
Mangalia a făcut semn echipei sale 
să se retragă din joc. In timp ce 
părăsea terenul jucătorul Maghiar 
(Marina) a adus injurii arbitrilor, 
faptă pentru care atît lui cit și lui 
Catrina (Marina) 
nute legitimațiile.

• La Focșani,
Unirea și Metalul __ _ „_______  ___
Canaragiu (U) l-a accidentat pe S. 
Cucu (M), lovindu-1 cînd acesta era 
căzut la pămînt. In plus, antreno
rului echipei din Mija, Al. Caricaș, 
un om de ordine de pe stadion i-a 
rupt fulgarinul cînd a vrut să intre 
pe teren să dea ajutor jucătorului 
accidentat, e adevărat, fără apro
barea arbitrului.

• în încheiere, un avertisment 
delegatului echipei Nicolina Iași, Mi
hai Ouofrei, care, la sfîrșiul partidei de 
la Iași, a adresat 
conducătorilor de 
în raport, arbitrul 
riuc din Bacău).

prilejuit un joc de bun nivel 
(1—1), în partea a doua a în- 
însă localnicii n-au știut să 
de avantajul vîntului, care, 

simplu, îi împingea în careul 
Partida s-a desfășurat într-o 

sportivitate. -

— le-au fost reți-

T. RĂBȘAN

LA 27 MAI 1973 O NOUĂ TRAGERE A

DE CAMPIOANA LA HANDBAL
• Schimbările de lideri — fa<c*-e>ic cer._ - •

tabere • Dorim să se cs^.-e >t-- • re -

marți sînt pro- 
antrenamente 

lotul se va de-

Partidă de bun nivel 
cat : Goea (min. 43) 
(min. 56). A arbitrat 
Anderco (Satu Mare), 
corespondent).

în meciul dintre ' 
Mija jucătorul Gh.

tehnic. Au mar
ți Ștefănescu 
foarte bine Otto

C.S.U. GALAȚI — LOTUL 
DE JUNIORI 4—3 (1—0)

Meci restanță in Divizia B

CORVINUL HUNEDOARA — 
METALURGISTUL CUGIR 2—0 (1—0)

REUNIRE LA SNAGOV

■ ' ►. ■.

VtTK

pertf s-o poată jace —

v iixorte
de 5 lei bucata

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCUREȘTI

Hristache NAUM

scoaterea la concurs următoarelor posturia

COPIILOR BUCUREȘTENI
sportului,

A N U N T A

de înscriere 
anexa actele 

nr. 6 plivind

de Jocuri 
poziția 8. 
de Spo in
disciplina

cu succes — fi în partida de dumi- 
Foto : Dragpș NEAGU

cuvinte injurioase 
joc (menționează 
de centeu, V. Ga-

• Participarea se face pe bilete
• Pentru stabilirea biletelor ciștigătoare. se vor efectua 17 extrageri 

separate cu numere formate din 6 cifre și terminații de 5, 4, 3 și 2 cifre.
Amănunte în prospectele din unitățile Loto-Pronosport.

avea loc pe poligonul Tunari

Lotul de juniori a s.:s 
un meci de verificare ta 
vizionarei B, C-S \ Glided a. 
CU 4—3 (1—0). Au 
40). Rențea (min. 
89) și Tatoli (min. 
respectiv stoica (mir 
(min. 52) și Balac. (m 
POL — coresp.).

;jc43ot.

irsu». «

sag ne 3“

Luni și 
» cite două 
. iar miercuri
Ia Moreni unde va avea ca
eri de întrecere formația lo- 

i ziacăra. Pînă joi dimineața, 
a fost prevăzută plecarea spre 
German, ă. antrenorii vor căuta 

sască cea mai corespunzătoa- 
iXa de echipă. în așa fel 
meciul de la Altenburg 

selecționatei noastre 
ueze la un nivel corespun- 

-T- cei doi antrenori. I. Voi- 
O. Popescu se află de foarte 

vreme la conducerea tehni- 
rxului de tineret (sub 21 de 
..tind lista jucătorilor convo-

— :■■■••; componen’i ai echipelor 
de Dr.dzia A — avem convingerea 
că poate fi alcătuit un „11“ puter- 

depășească un ad- 
Ar fi un prim exa- 
în privința poten- 
al unor tineri ca-e

. capabil sâ
sar valoros.

edificator
joc 
de curind virsta junio-

INTILNIREA DINTRE I.E.F.S.
SI UNIVERSITATEA îiMiSOARA9 •

HOTARITOARE PENTRU CUCERKA TITLULUI

Penuitima etapă a campionatului 
diviziei A de handbal femi: a -
programată duminică, are drezt . _ 
de afiș" un veritabil derby a— c -- 
by urilor, meciul dintre câmp ioana
țării si actuala lideră a clasamentBliii 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
și I.E.F.S. — echipa surprizelor 
cute și... neplăcute), formație 
anul acesta mai aproape ca 
de realizarea unui mare vis 
garea campionatului. Beneficiind 
avantajul terenului propriu (partida 
se dispută duminică, la ora 11.30. p 
„Tineretului"), I.E.F.S. are o m 
și unică șansă de a trece î.o fru-. 
clasamentului și de a cuceri 99 
Sută din opțiuni pentru clștiga 
campionatului. înaintea acestui der 
kltueția este următoarea :

I Univ. Tim. 25 21 1 3 353.2" r-
2. I.E.F.S. BUC. 25 20 2 3 317-2 3 42 
Așadar, un singur punct le de

parte pe cele două candidate la ti
tlu. O victorie a timișorcncelor .•-ar 
departaja pe acestea definitiv, 
timp ce un succes echipierelor

antrenorului Con
ta ie — scheme tehnico-tac- 
• sâ contracareze principalele 
a'e ad'ersșrelor de duminică, 
atea Timișoara sosește sîm- 
>ă amiază in Capitală și — 
tape sigur — va face imediat 
nament de acomodare cu te
la „Tineretului”.

Sanst ‘ ambelor echipe, în această 
confruntare sini aproximativ egale. 
I.E.F.S. are o linie mai bună de la 
* ac, tn timp ce Universitatea Timi
șoara dispune de o apărare mai fer
mă. mai corectă. Este posibil ca în 
acest derby sâ decidă calntuî și luci, 
ditatea. uâpinirea de sine. Acestea 
sînt. de altfel, clemente hotărîtoare 
intr-o intîlnîre echilibrată.

uție, pentru cele două e- 
spectatori și — impli-

cit — pentru handbalul nostru, este 
de dorit ca derbyului de duminică sâ 
i se asigure condiții dintre cele mai 
bune. Făcînd abstracție de tribune 
(care, din păcate, nu pot fi mări- - 
te...), terenul de joc va trebui sâ se 
prezinte în condițiuni optime. Dacă 
timpul se menține ploios, dacă în 
ziua meciului condițiile meteorologice 
nu vor fi favorabile subscriem pen
tru amînarea partidei. Decît un meci 
in care hotăritor să fie hazardul, mai 
bine o amînare de cîteva zile a întfl- 
nirii decisive. De asemenea, socotim 
că federația de handbal și colegiul 
central al arbitrilor au datoria să 
delege la derby un cuplu de arbitri 
care să asigure desfășurarea norma
lă, corectă, a întîlnirii.

intre 7-10 iunie

TENIS DE-MASA COMPETIȚIE REZERVATA

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIE:
Cea de a XVI-a ediție a Cam

pionatelor internaționale de tir ale 
României, competiției de prestic. i 
la care jferticipă, an de an, nume
roși trăgători de valoare, va avea 
loc anul acesta în zilele de 7—10 
iunie, 
trimis 
d erați! 
ția ce

Federația română de tir a 
invitații la peste 20 de fe- 
naționale pentru competi- 

va fi găzduită pe poligonul

Tunari. Ediția din ac 
ternaționalelcr" cuprinde 
probele clasice. Vor avea loc deci 
probe de armă liberă calibru re
dus 60 focuri culcat. 3X40 focuri, 
armă standard pentru femei și 
juniori, probe de pistol (viteză, 
liber, calibru mare și standard), ta
lere (trap și skeet) precum și mis
treț alergător.

C M E.F-S 
municipal;

.r.stea Zile; Victorie 
iată cu „Cupa 9 Mai". La a- 

ceas'.â întrecere, desfășurată pe ca
tegorii de virstăr 6—12 ani și 13—14 
ani. au luai parte un număr de a 
proape 100 de' pionieri și școlari, 
fete și băieți, reprezentînd cluburi
le și asociațiile sportive bucurestene 
Competiția s-a jucat sistem elimi
natoriu pină în semifinale, unde 
cei patru calificați au participat la 
un turneu final. Iată rezultatele.

categoria 9—12 ani (14 
e) L Virginia Popa (Șc. 
Veronica Petrini (Șc. sp 
rmen Tecleș (Progresul). 

Naum (Progresul); cat.
13—14 ani (12 participante) 1. Ma
riana Pinciuc (Spartac), 2. Simona 
Stoia (Progresul), 3. Lăcrămioara 
N'egoeseu (Politehnica), 4. Virginia 

pa Se sp. It. BĂIEȚI — cat 
12 ani <34 participant!) 1. Fernan

do Godini (Grivița Roșie». 2. Dănuț 
lonitâ (Șc. sp. 1). 3. Valentin Blăna- 
m (Munca), 4.

P<

fir

Sorin Dumi
trescu <Șc. sp. 1) ; cal. 13—14 ani 
(34 participanți) 1. Vasile Fodoran

Șc. sp. 2), 2. Dorel Onețiu (Grivița 
Roșie), 3. Eugen Flenkeș (Șc. sp. 1), 
4. Mihai Anghel (Șc. sp. 1).

In încheiere se cuvine subliniat 
jocul practicat de o serie de tinere 
și talentate elemente ale tenisului 
de masă bucureștean: Virginia Popa, 
Veronica Pelrini, Carmen Teclcș, 
Mariana Pinciuc, Fernando Godini. 
Dănuț Ioniță, Dorel Onețiu, precum 
>i antrenorilor care-i pregătesc pe 
acești sportivi : 
Xaumescu, I.ucl 
Lăzărescu, Emil 
Georgescu.

Geta Pitică. Nicu 
Slăvescu, Marius 

lacobi și Ioan V

Aurel PĂPĂDIE i

LOTERIEI 
ÎN OBIECTE

SE ATRIBUIE 
AUTOTURISME DACIA 1300 
$1 PREMII IN OBIECTE
IN VALOARE DE
30.009 Iii, 10.000 Iu, UOOlii 
2.000 Iii, 1.000 ti

— Șef lucrări la catedra de Științe 
biologice, disciplina fiziologie, pozi
ția 6.

— Lector la catedra de Științe pe
dagogice, disciplina psihologia edu
cației fizice și psihologia 
poziția 16.

— Șef lucrări la catedra 
sportive, disciplina baschet,

— Șef lucrări la catedra 
turi de iarnă și aplicative, 
tir-scrimă, poziția 11.

— Asistent Ia catedra de Sporturi 
de iarnă și aplicative. disciplina 
schi alpin-turism. poziția 6.

Candidații la concurs vor depune 
la secretariatul Institutului de edu
cație fizică și sport din București, 
str. Maior Ene nr. 12. în termen de 
30 zile (pentru posturile de șef lu
cră ri-lectori) și de 15 zile (pentru 
postuj de asistent) de la data publi
cării acestui anunț în Buletinul ofi
cial al Republicii Socialiste România,

partea a III-a, cererea 
la concurs la care vor 
prevăzute de Legea r_. . r... __
Statutul personalului didactic din Re
publica Socialistă România, publica
tă in Buletinul oficial al Republicii 
Socialiste România, partea I, nr. 33 
din 15 martie 1969 și de instrucțiu
nile Ministerului Educației și învă*- 
țămîntului nr. 84539 1969.

Cei care funcționează într-o insti
tuție de învățămînt superior sînt o- 
bligați să comunice, în scris, recto
rului acesteia înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul In
stitutului de educație fizică și sport 
din București în termen de 2 luni 
(pentru posturile de șef luctfiri-lee- 
tori) și de 15 zile (pentru postul de 
asistent) de la expirarea termenului 
de înscriere la concurs.

Informații suplimentare se pot ob
ține zilnic între orele 12—14 la secre
tariatul Institutului, tel. 31.44,40.



O IMPRESIONANTĂ MANIFESTARE OMAGIALĂ 
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII RLVOI IIȚIfl 

DE LA 1848 ÎN TRANSILVANIA
(Urmare din pag. 1) din adîncul inimilor 

fierbinte salut celui

pregnant simțămintele pe care le 
trăiesc în aceste clipe deosebite par- 
ticipanții la adunare, sentimente de 
adînc respect față de tradițiile re
voluționare ale poporului, împleti
te cu dragostea fierbinte față de 
partid și conducere, față de pa
tria socialistă.

Mulțimea prezentă la grandioasa 
evocare aclamă îndelung sosirea — 
pe sub un simbolic arc de triumf 
— a conducătorilor partidului și 
statului nostru.

In această atmosferă de vibrant 
patriotism începe adunarea popu
lară de la Blaj.

Deasupra cîmpiei, s-a așternut, 
pentru cîteva momente, o tăcere 
solemnă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu inaugurează aleea con
sacrată bărbaților iluștri care, 
prin gîndirea și acțiunea lor, 
au premers evenimentele din 1848 
și celor care au militat în focul 
revoluției, un omagiu adus faptei 
lor mărețe și nepieritoare. Aici, 
pe această alee, se află, dăltuite în 
bronz, întru memoria eternă a ge
nerațiilor, busturile lui Nicolae 
Bălcescu, Avram Iancu, Alexandru 
Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu. 
Simion Bămuțiu, Vasile Alecsan- 
dri. Andrei Mureșanu. Gheorghe 
Magheru. C. A. Rosetti, Costache 
Negri, Gheorghe Barițiu, Al. Pa- 
piu Ilarian, Petofi Șandor, Cezar 
Bolliac, Eftimie Murgu, Stephan 
Ludwig Roth, A. G. Golescu Negru, 
Ion Ionescu de la Brad, Petru Ma
ior, Aron Pumnul. Gheorghe Șincai, 
Ioan Inocențiu Micu-Clain.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, ceilalți oas
peți iau loc, apoi, la tribuna ofici
ală. împreună cu reprezentanții or
ganelor județene și municipale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, cu militanți din 
ilegalitate ai partidului și ai mișcării 
muncitorești, personalități ale vieții 
științifice, culturale și artistice, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții ale județului.

Adunarea populară este deschisă 
de tovarășul George Homoștean. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., care a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
deschiderea acestei mari adunări 
consacrate aniversării a 125 de ani 
de la Revoluția din 1848 în Tran
silvania, în numele Organizației 
județene de partid, al tuturor oa
menilor muncii din județul Alba,

să adresez 
noastre un 
mai iubit fiu al poporului și parti
dului, secretarului general al parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în prezența Dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, la această mare 
și reprezentativă adunare populară 
noi vedem încă o dovadă a cinsti
rii de către gloriosul nostru partid, 
de către conducerea sa, a luptelor 
duse secole de-a rîndul de către 
poporul român pentru o viață mai 
bună, demnă și liberă, pentru drep
tate socială și națională, un omagiu 
adus luminaților patrioțî, care s-au 
situat în fruntea maselor și au fă
cut din scopul ființei lor slujirea 
cu credință a poporului.

După ce a relevat istoricele eve
nimente de acum 125 de ani, vor
bitorul a spus:

Ca urmare a politicii de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor 
țării, și județul Alba a cunoscut o 
puternică înflorire. Pe harta sa eco
nomică au apărut, numai în ultimii 
ani, peste 25 obiective industriale și 
noi capacități, valoarea producției 
globale dubiîndu-se. Chiar și aici, 
lîngă Cîmpia Libertății, s-au ridi
cat puternice și moderne obiective 
ale industriei noastre socialiste

Oamenii muncii din județul Alba 
— români, maghiari, germani —. 
înfrățiți în muncă și idealuri, la fel 
ca întregul popor, sînt profund re
cunoscători conducerii partidului și 
statului, dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Ceaușescu, pentru sprijinul multila
teral de care ne bucurăm în dez
voltarea rapidă a județului, pentru 
care vă adresăm cele mai calde mul
țumiri și vă exprimăm voința fer
mă de a ne îndeplini exemplar sar
cinile multiple ce ni le-am asumat 
în vederea realizării cincinalului în 
4 ani și jumătate.

în încheiere tovarășul George Ho
moștean a spus:

Cinstind împlinirea a 125 de ani 
de la Revoluția română din 1848 în 
Transilvania, aducînd întreaga pre
țuire tradițiilor revoluționare 
poporului nostru. învățînd 
înalta școală a acestor tradiții, do
rim să vă asigurăm, iubire tovarășe 
Ceaușescu, pe dumneavoastră și 
pe ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, că noi înțelegem 
bine cu toții cuvintele rostite de

Nicolae

ale 
din

dumneavoastră la grandioasa adu
nare populară de la Iași, că omagiul 
cel mai de preț pe care îl putem 
aduce luptei înaintașilor este anga
jamentul fierbinte de a munci cu 
dăruire, cu întreaga noastră ener
gie și pricepere pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare multila
terală a orînduirii socialiste, ela
borat de Gongresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, în numele 
fericirii întregului popor, al progre
sului, civilizației și culturii socia
liste și comuniste pe pămîntul stră
bun al scumpei noastre patrii.

în continuare au luat cuvin tul 
Nicolae Badea, muncitor la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Blaj, Georgina Suciu, profesoară 
la Liceul „Iacob Mureșanu" din 
Blaj, Kadar Francisc, șeful secției 
mecanico-energetice de la Uzina 
mecanică Cugir, Viorel Șoica, mun
citor din comuna Avram Iancu și 
Mihai Reckerth, președintele Coope
rativei agricole de producție din 
Șona.

în entuziasmul și însuflețirea ge
nerală, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Ampla expunere a secretarului 
general al partidului este urmărită 
cu viu interes de zecile de mii de 
narticinanți și. nrin intermediul 
transmisiunii la radio și televiziune, 
de întreaga tară, fiind subliniată 
în repetate rînduri de îndelungi 
aplauze, cu urale și ovații.

Cuvintele conducătorului partidu
lui și 6tatalui nostru găsesc un larg 
și viu ecou în inima și conștiința 
națiunii. Domnește o atmosferă săr
bătorească. Toți cei prezenți. ro
mâni. maghiari, germani, fii ai pa
triei iubite — România socialistă, 
își exprimă sentimentele de dra
goste și atașament față de Partidul 
nostru comunist, care. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conduce poporul 
pe drumul lumipos al socialismu
lui și comumsmului-

★

AZI DUPĂ AMIAZA LA SCHEVENINGEN

ECHIPELE ROMÂNIEI SI OLANDEI
Încep intIlnirea lor din „cupa davis
A A

H

Primele meciuri: Ovici — Ol?ker, Năstase — Hordijk
SCHEVENINGEN, 17 țprin telefon).
Miercuri, la ora 16, în mica sală 

de festivități a clubului METS 
din Scheveningen se aprindeau re
flectoarele televiziunii pentru pri
mul act al meciului Olanda — Ro
mânia (contind pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Davis", zona euro
peană — grupa A): tragerea la sorți. 
La această oră programul este cu
noscut și cea 
este aceea că 
ultima zi cu 
ma partidă, 
decisivă.

Alocuțiunea 
tragerii la 
din partea gazdelor de dl. Oje Van 
Der HeuL Apoi. în prezența celor 
doi căpitani de echipă. Cristea Ca- 
ralulis și Dick Lameris și a arbi
trului principal, englezul Pat Hu
ghes (un nume binecunoscut din is
toria tenisului, adversar în anii '20 
al mușchetarilor Cochet și Boro- 
tra), au fost introduse în două fru
moase casete de argint — trofeele 
challenge ale campionatelor inter
naționale, ale Olandei (avînd grava
te nume celebre ca Tilden Hop
man. Hoad) — bilețelele cu numele 
jucătorilor. Desigur, organizatorii au 
întâmpinat cu satisfacție desemna
rea meciului Năsuse — Okker ca 
ultimul. Dă un olus de interes în
tâlnirii. asiguri r.<hi-i o cădere de 
cortină atractivă Se speră ca du

minică cele 4000 de locuri din tri
bunele terenului central de la 
METS-club să fie ocupate.

Scheveningen este cartierul de 
plajă al capitalei olandeze, Haga.

PE MICUL ECRAN
mai importantă veste 
Ilie Năstase joacă în 
Tom Okker. în ulti- 
Va fi probabil cea

de deschidere a 
sorți a fost rostită

MARELE PREMIU

MOTOCICLIST

11 TRĂGĂTORI 
ROMÂNI 

LA „CUPA

Redacția sportivă a Televiziunii 
ne anunță că întîlnlrea de tenis 
România — Olanda care se dis
pută ia Scheveningen (Olanda), 
în zilele de vineri, sîmbătă șl du
minică va fi transmisă de stu
dioul nostru.

Azi, transmisia va începe de la 
ora 15.

Dacă vreți o Mamaia a Nordului, 
dar rece și de un pitoresc palid. 
Cu 60 de ani în urmă, clubul la 
care jucăm era al zidarilor, con
structori de diguri. Azi, el aparține 
federației olandeze de tenis. Este 
locul tradițional al întîlnirilor de 
„Cupa Davis“. Pentru prima oară 
evoluează aci tenismanii României. 
Oaspete este însă și Tom Okker, 
originar din Haarlem, orașul încon
jurat cu mii de hectare de lalele,

acum în plină floare. Okker revine 
în reprezentativa Olandei după pa
tru a-ni de activitate ca jucător pro
fesionist.

In echipa 
bună. Toți 
cu dragoste 
nul nostru este în formă și dă un 
impuls deosebit noilor săi coechi
pieri. Firește, Toma Ovici se arată 
fericit că a fost ales drept al doilea 
jucător al formației. Promite că va 
juca bine chiar în fața lui Okker. 
Dar sarcina sa principală este în 
jocul din ultima zi, cu campionul 
olandez Jan Hordijk.

în schimb, s-a constatat că Dumi
tru Hărădău a evoluat mai slab Ia 
ultimele antrenamente, dar că poate 
fi doar o eclipsă trecătoare. Ori
cum, Ovici sau tînărul Traian Mar
cu sînt pregătiți să-1 înlocuiască, 
la nevoie, în partida de dublu de 
sîmbătă, și ea foarte importantă.

Deci, al doilea meci România — 
Olanda din istoria „Cupei Davis" 
(primul cîștigat cu 5—0 de români 
la București, în 1971) debutează vi
neri după amiază, la Scheveningen, 
cu partidele OVICI — OKKER 
NASTASE — HORDIJK.

Timpul este frumos, cu soare 
vînt moderat dinspre mare.

noastră atmosfera e 
îl înconjoară pe Ilie 
și speranțe. Campio-

Ș>

și

t

TARILOR 
LATINE 

SI GRECIEI" 
9

La Pontevedra. în Spania, localitate 
situată pe țărmul Oceanului Atlantic, se 
desfășoară cea de a 17-a ediție a tradi
ționalei competiții Internaționale de tir, 
„Cupa țărilor latine și Greciei". Întrece
rile din acest an cuprind următoarele 
probe : armă liberă calibru redus 60 
focuri culCat și 3x40 focuri, pușcă și pis
tol cu aer comprimat, pistol viteză ș! 
pistol liber. Trofeul revine acelei țări 
care totalizează cel mai mare punctaj In 
clasamentul pe echipe.

Țara noastră este reprezentată de ur
mătorii sportivi : N. Rotaru, St. Caban, 
P. Sandor, I. Olărescu, I. Codreanu, M. 
Ferecatu — la probele de pușcă, D. Iu- 
ga, V. Atanasiu. M. Roșea, L. Giușcă șl 
C. Ion — la probele de pistol.

STAN SMITH ELIMINAT
NEW YORK, 17 (Agerpres). — în 

turneul internațional de tenis de la 
Las Vegas, Ray Moore l-a eliminat 
cu 7—6, 6—3 pe cunoscutul cam
pion american Stan Smith. O altă 
surpriză a furnizat Dick Crealy 
(Australia), care l-a învins cu 6—4, 
6—7, 6—0 pe celebrul campion aus
tralian Rod Laver. Alte rezultate : 
Rosewall (Australia) — Edlefsen 
(S.U.A.) 6—4, 6—2 ; Emerson (Aus
tralia) — Dent (Australia) 6—2, 
6—1 ; Mayo (Mexic) — Stockton 
(S.U.A.) 6—3, 6—7, 7—6.

A.C. MILAN CIȘTIGĂ PENTRU A DOUA OARĂ „CUPA CUPELOR*n
„Kaftantzoglion" ; teren moale, ud ; timp rece, a

ECHIPELE 
DE POPICE 

ALE ROMÂNIEI 
PLEACA AZI 

LA C.E. (juniori)
Pregătirile tinerilor noștri popi

cari în vederea campionatelor eu
ropene de juniori (20—25 mai, Pre- 
rov — Cehoslovacia) s-au încheiat. 
După mai multe triăluri, concursuri 
internaționale de verificare și după 
ultimele antrenamente controlate, 
cei doi tehnicieni ai federației, Tu
dor Buzea (f) și Roger Cernat (m) 
au stabilit următoarele echipe repre
zentative : FETE — Elisabeta Sila- 
ghi, Bălașa Mirică, Vasilica Pințea. 
Erika Szasz. Elena Gonciar, Euge
nia Hollesch, rezervă — Maria To- 
dea ; BĂIEȚI — M. Grigore, A. 
Marcu, V. Pișcoi, C. Lebădă, I. Szasz, 
I. Șefutz, rezervă — L. Moldovan.

în ultimele două săptămîni ju
niorii selecționați pentru C.E. au 
efectuat antrenamente în condiții 
apropiate de cele existente la Pre- 
rov, avînd la dispoziție piste auto
matizate, popice și bile din mate
rial plastic și novotext. S-a insistat 
îndeosebi pe perfecționarea „cana- 
leloir" mari și îmbunătățirea lansă
rilor la „singuratice11. Dacă la băieți 
nu au existat probleme în alegerea 
celor 7 titulari, în schimb, antreno
rul fetelor a fost nevoit să progra
meze în plus un baraj între Maria 
Todea și Caliopia Bănci-lă la proba 
clasică de 100 bile mixte. Invingîn-

istoria sa

sale se pare cdși elevele 
Prerov.

O scurtă discuție după ultima ședință de preoăti-e
Buzea
de la

MlNCHFN. 17 (Agerpresl. — Cir- 
st de la Hockenheim 
tie Premiu al R. F. 

treia probă a 
k. a revenit la 
ului Jarno Sa
ci medie orară 

Phil Read 
nat tavtngă- 
:nedie orarii 

sa 125 cmc pe 
1 Ker.t 
ceilalți 
Teuvo 

x-ielete 
l: .R. F.
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adversara 
a obținut

cu 417—387 p.d.. 
creditul de a fi

du-și 
prima 
rezervă.

Ieri, componenții celor două re- 
pirezentative au avut zi de repaus, 
fâcînd o plimbare prin locurile a- 
tractive ale Capitalei, urmînd ca în 
cursul dimineții de astăzi să pără
sească, pe calea aerului, Bucureș- 
tiul. De la Praga, juniorii noștri își 
vor continua drumul cu trenul spre 
orașul actualei ediții a campiona
telor europene.

începind de astăzi:

„TURNEUL CAPITALELOR"
0 ATRACTIVA COMPETIȚIE

INTERNAȚIONALA DE HANDBAL
ÎN PREAJMA JD. DE VOLEI

(Urmare din pag. 1)

ar fi putut să fie și mal bun. Și, clnd 
afirm această, nu mă gîndesc decît 
la faptul că sportivii s-au prezentat 
la lot cu mari deficiențe la capitolul 
pregătire fizică, ceea ce înseamnă că 
respectiva latură importantă a fost 
neglijată. Din acest motiv — în lipsă 
de timp suficient — ne-am axat pe 
finisarea procedeelor tehnice și adop
tarea echipei la concepția tactică a 
noastră, a antrenorilor, în așa fel 
Incit să satisfacem din plin exigențe
le iubitorilor voleiului.

— Este cunoscut faptul că, în ca
drul lotului, se instaurase o anumită 
stare psihică depresivă. Ce ați între
prins în această direcție ?

tuim un program adecvat. Mâ refer 
la Bartha, Dumănoiu, Udișteanu și 
Tîrlici. Dar, cu toții am ajuns, to
tuși, la concluzia câ cel mai bun 
tratament este... lucrul.

— Desigur, împreună cu 
ați stabilit deja formula

colegii dv. 
de echipă.

siguranță 
intra pri-

— Nu pot să spun cu 
care sînt cei șase ce vor ____ -
mii pe teren, dar în vederile noastre 
intră, ca trăgători principali, Udiș
teanu și Dumănoiu, ca „secunzi" — 
Bartha, Tîrlici și Chițigoi, iar ca ri
dicători Oros, Duduciuc și Chiș.

— Ce ne puteți spune despre co
laborarea dintre... antrenori?

Salonic ; stadionul
plouat tot timpul partidei. A marcat Chiarugi (min. 4). Arbitrul grec Cr. 
Mihas a condus următoarele echipe :

LEEDS UNITED : Harvey — Reaney, Madeley, Hunter, Cherry — 
Bates, Yorath. Gray (min. 53 McQueen) — Lorimer, Jordan, Jones.

A. C. MILAN : Vecchi — Turone — Sabadini, Rosato (min. 57 Doici), 
Zignoli — Anquilletti, Benetti, Rivera — Sogliano, Bigon, Chiarugi.

In ultimul minut de joc au fost
Sogliano.

eliminați, pentru lovire, Hunter și

— Intr-adevăr. De aceea am cău
tat să îmbunătățim moralul jucăto
rilor, să-i facem să depășească 
„punctul mort“. De altfel, cred că 
principala „boală" era lipsa de... am
biție, de combativitate. Spre mulțu
mirea noastră, am reușit să ne facem 
înțeleși și, acum, fără excepție, cu 
toții răspund integral solicitărilor. Ba 
chiar, pe unii trebuie să-i temperăm 
pentru a nu-i aduce într-o stare de 
oboseală.

— Aurel Drăgan și Gabriel Chere- 
bețiu mi-au fost cîndva... ridicători. 
Acum îmi sînt colaboratori foarte a- 
propiați și ideile noastre s-au „în- 
tîlnit" totdeauna în mod fericit.

— O ultimă întrebare, clasică : ce 
pronostic dați pentru întrecerea băie
ților ?

— Unii dintre jucători au suferit, 
în perioada competițională care s-a 
încheiat, diverse traumatisme. Care 
este situația lor ?

— Pe cei care au avut accidente 
am căutat să-i menajăm, să le alcă-

— Firește, considerăm că pentru 
a cîștiga titlul, trebuie să-i învingem 
pe voleibaliștii bulgari. Dar meciul 
cu ei este abia în ultima zi. Pînă 
atunci trebuie să avem în vedere că 
mai sînt 4 jocuri și fiecare adversar 
prin stilul său de a se comporta 
poate influența asupra evoluției noas
tre. Mai ales pe plan psihic. Ceea ce 
nu trebuie să se întîmple. Oricum 
sperăm să încheiem competiția vic
torioși.

începind de astăzi, timp de tre: 
zile, bazele sportive ale Capita.ei 
găzduiesc o interesantă compe
tiție internațională de handba.. re
zervată unor formații masculine si 
feminine de juniori care reprezinte 
mai multe capitale. Acesta este si 
motivul pentru care organizatori: 
turneului — C.M.E.F.S. București, ir. 
colaborare cu Comitetul municipal 
U.T.C. — au intitulat întrecerile .Tur
neul Capitalelor*.

Iată, de altfel, formațiile partici
pante : Budapesta, Moscova. Varșo
via si București — la feminin. Mos
cova. Varșovia, București I și Bucu
rești II — la ma-culin.

Alcătuite din jucători născuți în 
1954 și mai miei, echipele, reunite 
în București, s-au dovedit la antre
namentele de zilele trecute deosebit 
de mature, omogene si bine puse ia 
punct la capitolul tehnico-tactic, fi
ind capabile să furnizeze întâlniri a- 
tractive și viu disputate. De altfel, 
cîțiva spectatori bucureșteni au și a- 
vut prilejul să constate acest lucru, 
asistând la întâlnirile amicale dispu
tate marți după amiază între 
pele feminine și masculine ale 
reștiului și Moscovei. Atunci, 
riile au fost împărțite, la fete 
gînd teamul bucureștean, iar la 
cel al Moscovei, dar jocurile progra
mate Ih cadrul turneului vor fi, fără 
discuție, și 
mult cu cît 
vanșelor.

Echipele 
de profesorii Dan Bălășescu (fete), 
Gheorghe Ionescu (băieți
Petrică Nicolae (băieți 
componența lor cîteva 
ranțe ale handbalului 
sînt Georgeta Vasile,

Rodiră Grigoraș. Cezar 
și V. Ln ra
in încheiere, programul 
de astăzi : București 

»ti II (m), Budapesta — 
rf). București — Varșovia 

Varșovia — Moscova (m).

bincu. 
Cânițâ

Iâ-A, 
nirilor 
Bucun 
cova (f).

Drâ-

întîl- 
I —
Mos- 

(f).

echi- 
Bucu- 
victo-
cîști- 

băieți

mai dîrze, cu atît mai 
ele oferă posibilitatea re-

Bucureștiului, antrenate

I) Și
II) au în 

autentice spe- 
nostru, cum 
luliana II >-

Iată câ echipa engleză Leeds Uni
ted a pierdut și ultima posibilitate 
de a intra, anul acesta, în posesia 
unui trofeu ! Dar, dacă în finala 
Cupei Angliei, Leeds a jucat destul 
de slab, neforțind ritmul partidei 
decît în repriza secundă. în finala 
disputată miercuri seara la Salo
nic, în Cupa cîștigătoarelor de cupe, 
ea a evoluat de o manieră remar
cabilă. fiind deseori aplaudată de 
spectatorii localnici. Lungi perioade 
de joc. A. C. Milan a fost masată 
ia pi ușa iul careu, obligată să se 
apere cu disperare. Mai toți cei care 

asâtat la meci — printre care și 
ioane de tik H»( î iluri — au as- 
tat. conform cursului jocului, ca 

echipa lui Don Revie să obțină mă
car o egalare (meritată), dar în cele 
din urmă scorul stabilit în min. 4 
a rămas neschimbat.

în minutul 4. Chiarugi este lan
sat în adîncîme. pierde mingea în 
duelul cu Hunter și Madeley. dar 
arbitrul acordă fault. Lovitura libe
ră, ce la 20 m. este transformată

perfect de același Chiarugi cu un 
șut puternic, razant cu pămîntul. în 
continuare, jucătorii englezi pun 
«tăpînire pe joc și vor domina, cu

scurte întreruperi cauzate de con
traatacurile lui Milan, aproape tot 
restul timpului. Apărarea italiană 
face cu greu față presiunii lui 
Leeds, dar de fiecare dată cînd ea a 
fost depășită a intervenit excelent 
portarul Vecchi. cel mai bun jucător 
de la A. C. Milan. în repriza secun
dă, jucătorii englezi reclamă un 
henț în careu, la un șut al lui Lo
rimer, însă soarta meciului este pe
cetluită : A. C. Milan va intra pen
tru a doua oară în posesia Cupei 
cupelor...

Cele 13 ciștigătoare 
de pinâ acum

JUVENTUS TORINO
ȚINUTĂ -IN ȘAH4

LA REGGIANA

A 26 A EDIȚIE A „CURSEI PĂCII"

AUSTRALIANUL
ÎNVINGĂTOR in
A

KIELCE, 17. Cea de a 7-a etapă 
a „Cursei Păcii" s-a disputat joi 
după amiază pe ruta Cracovia — 
Kielce. 118 Km. A fost o etapă 
agitată, cu numeroase tentative de 
evadare. La sprintul cu premii de 
la km 37 este înregistrat un grup 
de 4 fugari —, Martinov (Bulgaria), 
Lenterink (Olanda), Bel Kadi 
(Maroc) și N. Andronache (Româ
nia) — care trec în această or
dine și au un avans de 1 :15 față 
de plutonul urmăritor. Cei 86 de 
rutieri impun însă 
pidă și reușesc să 
cu grupul 
premii, de 
bulgarului 
de această

Szurkowski și Kaczmarek.

o trenă ra- 
facă joncțiunea 
Noul sprint cu

70, revine tot 
dar el este,

evadat.
la km 

Martinov,
dată, urmat de polo-

nezii
Sosirea în orașul Kielce prilejuiește 
o luptă palpitantă pentru întîietate. 
Ciștigă surprinzător av.stra-

DONALD ALLAN
ETAPA A 7-A!

Hanul Donald Allan, 
prima oară cind un 
Antipozi ciștigă o etapă in 
Păcii*Donald Allan 
tinăr in virstă de 
cu calități de ruleur 
a fost cronometrat 
2h 54:14. în același 
sit, pe locurile următoare, Lihaciov 
(U.R.S.S.), Szurkowski (Polonia), 
Bartonicek (Cehoslovacia), Mato- 
usek (Cehoslovacia), Kaczmarek 
(Polonia), Kreszoiviak (Polonia), 
Bodier (Franța), Griiner (R.D.G.). 
Martinov (Bulgaria) și alții. Vasile 
Selejan, sosit cu primul pluton, 
fost 
timp

In 
dual
Ryszard Szurkowski (Polonia). Vasile 
Selejan se află pe locul 12.

Este pentru 
rutier de la 

„Cursa 
este un

2.1 ani, dotat 
și sprinter. El 
în etapă cu 
timp au so-

clasat pe locul 17, cu 
cu învingătorul, 
clasamentul general 

după 7 etape conduce

a
același

indivi- 
rutierul

Căpitanul lui A. C. Milan, Gianni Rivera, arată spectatorilor Cupa pe 
ca~e echipa italiană o cucerește pentru a doua oară in 6 ani

Telefoto: A.P.—AGERPRESW

Revenim azi cu o serie de ama- 
urne asupra meciului R. D. Ger- 
ianâ — Ungaria, disputat miercuri 
-ara la Karl Marx-Stadt și cîștigat 
-pă cum se știe (2—1) de adversa- 
ii echipei noastre de la 27 mai.
Partida, desfășurată pe un teren 

raaecos (a plouat aproape tot 
mpulk in fața a peste 25 000 de 
xctatori, a fost de un bun nivel 

-.ir. Inițiativa a aparținut mai 
:uit gazdelor care — deși jucau fără 

: din_ titularii obișnuiți, Sparwas- 
ra- 
pe-

--r și Pommerenke — au atacat 
p:d» variat, creir.d dese momente 
ri -lease la poarta lui Geczi. De 
fel, in prima repriză, raportul 
cernere a fost de 9—2 pentru echipa 
R.D.G. In ciuda acțiunilor-sjrprir.ză- 
: are — prin rapiditate și variație — 

ale gazdelor, scorul a fost deschis de 
aioeți. în min. 7, Vidau a șutat pe 

Lauck a Încerca: să intervină dar 
n-a reușit decît să devieze puțin 
mingea care s-a strecurat in nlasă. 
Gazdele atacă In special pe aripa 
stingă unde se remarcă Stretch. A- 
cesta ratează o mare ocazie (min. 
21 dar reușește egalarea în min. 36, 
cînd reia dintr-o bucată, sus. la colț, 
: excelentă centrare a lui Lowe.

de

A

Bine alimentat, de mijlocași — 
după pauză — atacul gazdelor pune 
in continuare în pericol poarta echi
pei ungare și în min. 55 același 
Streich înscrie reluînd o centrare tot 
de pe partea dreaptă. La 2—1, tem- 
poul de joc scade. Oaspeții atacă 
mai mult dar apărarea echipei lui 
Buschner este mereu la post, remar- 
dndu-se „libero“-ul Bransk.

Din echipa învingătoare s-au re
marcat Streich, Blochwitz, Bransch, 
P. Ducke. Seguin, de la oaspeți Koc- 
sis, Balint, Bene.

Arbitrul cehoslovac Sarka a con
dus echipele :

R.D.G.: Blochwitz — Ganzera,
Bransch, Sammer, Kurbjuweit — 
Lauck, Seguin — Lowe, P. Ducke, 
Kreische, Streich (min. 75 Vogel).

UNGARIA : Geczi — Fabian (min. 
65 Tbrok), Kovacs, Balint, P. Iuhasz 
— Vidats. Kocsis, Sziics — Fazekaș 
(min. 65 Cozma), Bene, Varadi (min. 
65 Dunai II).

• Aspecte înregistrate din acest 
meci vor fi prezentate de televiziu
nea noastră niîine seară, de la ora 
23,00.

TREI MECIURI RESTANTE DIN DIVIZIA A DE HANDBAL MASCULIN
Iert s-au disputat trei jocuri restante 

din divizia masculină de handbal, iată 
prezentarea rezultatelor înregistrate :

Politehnica Timișoara — Steaua 13—14 
(5—3). Partidă de bună calitate. în care 
un rezultat egal ar fi fost mai echita
bil. înaintea jocului a avut loc un 
moment emoționant : antrenorul C. Jude 
i-a oferit lui Gheorghe Gruia un fanion 
al Politehnicii, cu ocazia ultimului joc 
pe care cunoscutul internațional l-a sus
ținut la Timișoara. Principalii reali
zatori : Gunesch (5) și Diliță (4) — po
litehnica. respectiv Kicsid (5) și Gruia 
(3). (P. ARCAN — coresp. județean)

Universitatea București — Voința 17—7

ELITA TENISULUI MONDIAL PREZENTĂ LA „ROLAND GARROS"

(8—2). Tn ciuda terenului Impractica
bil și a timpului urît. jocul a fost in
teresant, Universitatea obținînd o vic
torie clară, fără a avea emoții. Prin
cipalii realizatori : Voina (6). Belciug 
(3) și Cosma (3) — Universitatea, res
pectiv Chiculescu (4) și Anghel (2).

Universitatea Cluj — Dinamo Bucu
rești 9—11 (3—7). Dinamovlștii au avut 
in permanență inițiativa, reușind să-1 
anihileze pe Tudosie prin Samungi. 
Principalii realizatori : Chireu (5) și 
Tudosie (3) — Universitatea, respectiv 
Dan Marin (6) și Moldovan (2). (P.
RADVANY — coresp.)

Campionatele internaționale de tenis 
ale Franței, programate între 23 mai și 
3 iunie la „Roland Garros", vor 
reuni întreaga elită mondială a sportu
lui alb. exceptînd doar pe australienii 
Ken Rosewall și Roy Emerson. Trage
rea la sorti a fost efectuată de cîntă- 
reața France Gali. Favoritul nr. 1 fiind 
americanul Stan Smith, urmat în ordine 
(în tabloul capilor de serii) de Hie Năs
tase, Rod Laver, Arthur Ashe, Manuel 
Orantes, John Newcombe, Andres Gi-

meno, Adriano Panatta. cliff Richey, 
Roger Taylor, Patrick Proisy, Jim Con
nors, Mark Cox, Jan Kodes, Francois 
Jauffret, Tom Okker.

Iată cîteva din partidele primului tur 
al concursului masculin la care vor par
ticipa 128 de jucători : Ilie Năstase — 
Pinto Bravo; Stan Smith — Georges Go- 
ven; Patrick Proisy — Tom Gorman ; 
Jan Kodes — Brian Fairlie: Arthur Ashe 
— Istvan Gulyas: John Newcombe — 
Vladimir Korotkov.
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