
PLEVARA CONSILIULUI NATIONAL
AL LRIJNIIJLUI IJNIIAIII SOCIALISTE

Sub președinția tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a avut loc, miercuri 
după-amiază, plenara Consiliului Na
tional al Frontului Unității Socialiste.

La ordinea de zi a plenarei : Mo
dificările la Constituția Republicii 
Socialiste România, adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 25—26 mar
tie 1974, supuse dezbaterii si în ple
nara Consiliului National al F.U.S.

La începutul lucrărilor a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste.

După cum vă este cunoscut — a 
spus tovarășul Gheorghe Pană — 
Plenara Comitetului Central el Parti
dului Comunist Român a aprobat la 
26 martie a.c. propunerile referitoare 
la modificările unor prevederi ale 
Constituției Republicii Socialiste Româ
nia, care prezintă însemnătate deo
sebită pentru dezvoltarea în conti
nuare a întregii vieți politice, econo
mice si sociale din patria noastră, 
în legătură cu această istorică hotă- 
rire, s-a stabilit să fie supusă apro
bării Marii Adunări Naționale pro
punerea de a se institui înalta func
ție de Președinte al Republicii So
cialiste România.

Complexitatea vieții noastre sociale 
ei de stat atît pe plan intern, cit si 
pe planul relațiilor internaționale 
pune în mod firesc sarcini importan
te pe linia organizării centrale a ac
tivității de stat, care să răspundă cit 
maț*, deplin cerințelor înfăptuirii cu 
consecventă si la un nivel calitativ 
superior a obiectivelor edificării so
cietății socialiste românești.

în vederea realizării acestor obiec
tive fundamentale. Plenara Comite
tului Central al P.C.R. a apreciat ca 
fiind necesară instituirea funcției de 
Președinte al Republicii Socialiste 
România, care va continua să păstre
ze în același timp si calitatea de pre
ședinte al Consiliului de Stat. Pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia va exercita o parte din atribu
țiile ce revin Consiliului de Stat atît 
în relațiile interne, cit si în relațiile 
internaționale.

în unanimitate. Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân a prezentat drept candidat pen
tru înalta funcție de Președinte al 
Republicii Socialiste România pe se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu.

Rațiunea pentru care a fost făcu
tă această propunere este aceea că 
tovarășul Nicolae Ceausescu reprezin
tă cea mai proeminentă personalitate 
a națiunii noastre socialiste, omul 
care întruchipează calitățile cele mai 
înalte de conducător de partid si de 
stat, de patriot consecvent, de mili
tant înflăcărat pentru cauza socialis
mului si comunismului in patria 
noastră, pentru libertatea si neatîrna- 
rea României, pentru solidaritatea in- 
ternationalistă cu toate țările socia
liste, cu toate forțele revoluționare 
ale lumii.

Acestea sînt si motivele pentru 
care propun susținerea de către Con
siliul National al Frontului Unității 
Socialiste a candidaturii tovarășului 
Nicolae Ceausescu, conducătorul parti
dului si statului nostru, cel mai iubit 
fiu al poporului român, în funcția 
de Președinte al Republicii Socialiste 
România.

CANDIDATURA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU PENTRU 
ÎNALTA FUNCȚIE DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA SUSȚINUTA CU ÎNFLĂCĂRARE Șl 
MINDRIE PATRIOTICĂ

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul tovarășii Traian Șfefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului. 
Ludovic Fazekaș, președintele Consi
liului județean Harghita al F.U.S., 

V Miron Nicoicscu, președintele Acade- 
■jtiei Republicii Socialiste România, 
U_-»nora Mărculescu, președinta Co- 
. "îitc.'ului județean al femeilor — 
G xiati. Richard Winter, președintele 
O isiiiu ui județean Sibiu al F.U.S., 
To. \a S.'iridon, maistru la Uzinele 
„1 fai“ 4in Ploiești, Tincu Anton, 
președintele Cooperativei agricole de 
produc te dir» Palazu Mare — Con
stanța, ' nnstanv.' Dăscălescu, preșe
dintele Cou. *'<->tui ^-taetean Galați al 
F.U.S.

Participants la dezbt tt i — repre
zentanți ai organizațiile ■ ie masă si 
obștești, ai clasei munc. -e, țărăni
mii și intelectualității, ai oamenilor 
muncii români, maghiari, germani — 
au susținut cu înflăcărare candidatura

tovarășului Nicolae Ceausescu pentru 
înalta funcție de Președinte al Repu
blicii Socialiste România, și-au mani
festat încă o dată, și cu acest prilej, sim
țămintele de dragoste, stimă, prețuire 
fată de secretarul general al Parti
dului Comunist Român. în cuvîntul 
lor, ei au dat o înaltă apreciere ac
tivității laborioase, plină de pasiune 
si dăruire, a conducătorului partidu
lui și statului nostru pusă în slujba 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate, a înfloririi patriei si 
fericirii poporului, cauzei socialismu
lui și păcii în lume, subliniind că 
viata și munca celui care conduce 
cu înțelepciune destinele națiunii ro
mâne întruchipează un strălucit 
exemplu pentru toti oamenii muncii 
din patria noastră. De numele tovară
șului Nicolae Ceaușescu — au subliniat 
vorbitorii — sînt indisolubil legate 
marile realizări obținute de România 
socialistă în construcția vieții noi pe 
pămîntul patriei noastre, în ridicarea

continuă a nivelului de civilizație si 
a bunăstării întregului popor, înaltul 
prestigiu de care se bucură tara 
noastră in lume.

1. — Plenara Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste a 
hotărit în unanimitate să-și însușească 
propunerile adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. cu privire la unele modifi
cări ale Constituției si. la rindul șău, 
a decis să' recomande Marii Adunări 
Naționale legiferarea lor.

2. — Exprimînd adeziunea deplină 
a tuturor organizațiilor care alcătu
iesc Frontul Unității Socialiste, a în
tregului nostru popor, plenara Consi
liului National al F.U.S. și-a însușit 
cu un sentiment de profundă satis
facție si mîndrie patriotică hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 25—26 
martie a.c. de a propune Marii Adu
nări Naționale alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, în 
funcția de Președinte al Republicii 
Socialiste România.

în unanimitate, plenara Consiliului 
National al Frontului Unității Socia
liste a susținut candidatura tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru înalta 
funcție de șef al statului român si a 
hotărit să propună. la rîndul său. 
Marii Adunări Naționale alegerea se
cretarului general al partidului ca 
Președinte al Republicii Socialiste 
România.

3. — Plenara Consiliului National 
al F.U.S. și-a însușit hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire la 
eliberarea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer din funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri, la cererea sa.

Plenara Consiliului National al 
F.U.S. și-a însușit hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. de a propune 
pentru funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri pe tovarășul Ma
nea Mănescu.

Plenara Consiliului National al 
F.U.S. a hotărît ca propunerile 
respective să fie prezentate Marii 
Adunări Naționale și in numele Con
siliului National al Frontului Unității 
Socialiste.

4. — Plenara Consiliului National 
al F.U.S. a hotărît convocarea pentru 
ziua de 23 mai a Congresului Fron
tului Unității Socialiste.

în încheierea lucrărilor plenarei, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Mulțumind pentru încrederea ma
nifestată de Consiliul National al 
Frontului Unității Socialiste, prin 
votul pe care l-a dat, sustinînd 
hotărîrea si propunerea Plenarei 
C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a declarat. în aplauzele 
entuziaste ale participantilor, eă va 
servi, ca și pînă acum, poporul, cau
za socialismului și comunismului, 
dezvoltarea patriei noastre, creșterea 
bunăstării si fericirii poporului ro
mân, politica de colaborare și pace 
cu toate națiunile lumii.
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IN ETAPA A XXI-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

PERFORMERELE UNEI ETAPE AGITATE
IERI A FOST 

SCORURILE 
• DOAR 

GAZDĂ (Dl- 
CLUB

EGALITATE 
ECHIPE

Șl SPORT 
VICTORIOASE
DE GOLURI" 

CONSTANȚA • 
PREȚIOASE PENTRU

RA- 
ME- 

SCOR

• RUNDA DE 
DOMINATĂ DE 
DE 
DOUĂ
NAMO 
BACAU) 
„PLOAIE 
IAȘI Șl 
PUNCTE
PETROLUL, C.F.R. CLUJ, 
PID Ș| A.S.A. • TREI 
CIURI ÎNCHEIATE CU 
ALB

iiiiiBiiiin

GO LC ETERII
Bălan

(C.F.R. Cluj) —
(Univ.

D. Georgescu 
din 11 m.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT

15 GOLURI:
Craiova), Adam
3 din 11 m.

13 GOLURI:
(Dinamo) — 2

12 GOLURI: Mărculescu (F.C. 
Constanța), I. Mureșan (A.S.A.) 
— 2 din 11 m.

11 GOLURI: Năstase (Steaua), 
Mulțescu (Jiul) — 2 din 11 m.

10 GOLURI: Dobrin (F. C. 
Argeș) — 1 din 11 m, I. Con
stantin (Sportul studențesc) — 
2 din 11 m.

9 GOLURI: Neagu (Rapid), 
M. Sandu (Sportul studențesc).

8 GOLURI: Broșovschi
(U.T.A.), Oblemenco (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m.

In ziua de 27 martie 1974, a avut loc, la Palatul 
Republicii, ședința Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat.

Consiliul de Stat a examinat și și-a însușit în una
nimitate proiectul de lege privind modificarea Consti
tuției Republicii Socialiste România, elaborat pe baza 
hotăririlor Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 25—26 martie a.c., și a hotărit ca

acest proiect să fie supus spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

Totodată, Consiliul de Stat, in unanimitate, și-a în
sușit hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. de a se propu
ne Marii Adunări Naționale alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, ca președinte al Republicii Socialiste 
România

COMPETIȚIA 
PUGILISTICĂ 

„CRITERIUL 
TINERETULUI"
A DERUTAT 
PROMIȚĂTOR

I 
I

AZI, LA POSTURILE DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi 
televiziune 
Naționale 
lui Republicii Socialiste România.

în jurul orei 11,15 posturile noastre de radio și 
vor transmite direct de la Palatul Marii Adunâri 
ședința solemnă consacrată alegerii Președinte-

$ $ 
! 
$

LA GALAȚI
GALAȚI, 27 (prin telefon). în ciu

da etapei de fotbal, care a ținut in 
apropierea televizoarelor și a apara
telor de radio mulți dintre iubitorii 
sportului din localitate, boxul s-a do
vedit pînă la urmă o tentatie irezis
tibilă. Deși foarte puțin populată la 
începutul primei partide a galei inau
gurale a „Criteriului tineretului", Sala 
sporturilor a căpătat treptat aspectul 
ei obișnuit la întrecerile pugilistice, 
aproximativ 1 000 de spectatori luînd 
loc în tribune. Prezenta lor a fost pe 
deplin răsplătită. Tragerile la sorți 
au oferit chiar din prima zi a ediției 
a V-a a competiției organizată de zia
rul „Munca", în colaborare cu F. R. 
Box și organele locale, meciuri care 
ar fi putut alcătui programul finalei.

Fără îndoială, întîlnirea cocoșilor 
Constantin Buzchiceanu (C.S.M. Cra
iova) și Jenei Vancea (Dinamo Bucu
rești) și-a cîștigat pe drept cuvînt ti
tlul de „vedetă" a reuniunii. Cei doi, 
mai vechi rivali, candidați la titula
rizarea în echipa reprezentativă de 
tineret s-au înfruntat și de data a- 
eeasta atît pe plan tehnic, cit și pe 
cel al combativității. Cu atuul vite
zei de partea sa, craioveanul a reușit 
să aducă punctele necesare victoriei. 
Dinamovistul a început lupta extrem 
de decis și sigur pe el. obUgîndu-și 
adversarul să adopte o tactică defen
sivă. Dar, din rundul 2, directele și 
croșeele de dreapta, plasate cu pre
cizie de Buzduceanu, l-au temperat 
pe Vancea, care in cele din urmă a 
cedat victoria adversarului său.

In rîndul partidelor frumoase se 
situează și cele dintre Paul Dragu 
(Steaua) — Dumitru Negru (Dinamo 
Brașov) — Ia categoria semimuscă, 
Mihai Hozu (U- M. Timișoara) — Ni
colae Nfchitov (B. C. Brăila) — la 
ușoară. Ion Truță (Viitorul București) 
— Ștefan Călinescu (Nicolina Iași) 
ș. a.

A impresionat, de asemenea, pre
cizia și promptitudinea tinărului Carol 
Hajnal (Metalul Salonta), care cu 
citeva directe fulgerătoare la bărbie 
l-a silit pe tenacele Nicolae Nicolaev 
(B. C. Galați) să abandoneze în pri
ma repriză. Celelalte : cat. semimus
că : Turan Rușit (Voința C-ța) b. p- 
Constantin Cristea (Rafinorul Plo
iești), cat. ușoară : Mihai Hozu (U. M. 
Tim.) b. p. Nichitov (B. C. Brăila), 
cat- semimijlocie : Damian Cimpoieșu 
(Dinamo Bv.) b. p. Florian Ghițescu 
(C.S.M. Reșița), Ion Truță (Viitorul) 
b. p. St. Călinescu (Nicolina Iași), 
cat. mijlocie : Aurel Stana (C.F.R. 
Tim.) b. p. Nicolae Chipirog (Nicolina 
Iași), Gheorghe Bucur (Dinamo Bv.) 
p. p. Grigore Sasu (Metalul Sucea
va). cat. grea : Costică Dafinoiu (B. C. 
Brăila) b.k.o. 2 Marin Galeș (Crisul 
Oradea).

Mihai TRANCA 
Petre HENJ

REZULTATE TEHNICE

(0-1)

CLASAMENT

(1—1) 
(1-0) 
(0-0) 
(1—2) 
(2-2)

Cu toată opoziția lui Pojoni, 
șutul lui Dumitrache își va 
atinge ținta și Dinamo va 

majora scorul la 2—0. 
Foto : Dragoș NEAGU C.S.M. REȘIȚA 

„U" CLUJ
F. C. ARGEȘ 
DINAMO
SPORT CLUB BACAU 
POLITEHNICA IAȘI 
F. C. CONSTANȚA 
JIUL
STEAUA

Astăzi este zi liberă, turneul 
continuă miine de la orele 16, 
după următorul program :

Dinamo — C.S.M. Sibiu 
Constructorul — Rapid
Farul — Penicilina

Turneul final al campionatului feminin de volei (locurile 1-6)

DOAR DINAMO ȘI RAPID
CONTINUĂ CURSA PENTRU TITLU

CONSTANȚA, 27 (prin telefon). 
După primele trei etape ale turne
ului final, din cadrul campionatu
lui feminin de volei (locurile 1—6), 
din- cele trei candidate la titlu au 
mai rănras două : Dinamo și Rapid, 
învinsă marți de Dinamo, cea de 
a treia candidată (Penicilina Iași) 
a suferit o nouă înfrîngere la scor 
categoric. De data aceasta, ieșen- 
cele au cedat în întîlnirea cu Ra
pid la capătul unui joc de scăzut 
nivel tehnic, mult sub așteptări. 
Giuleștencele, care fuseseră între
cute fără drept de apel în etapa 
precedentă de către C.S.M. Sibiu,

au depus in fața Penicilinei strădu
ințe mai mari pentru a obține vic
toria Și a-și păstra, totuși, o șansă 
la primul loc.

începutul întâlnirii a fost însă do
minat de ieșence, care și-au mate
rializat atuul jocului rapid într-o 
serie de puncte prețioase. Ele au

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

IERI, PE STADIONUL OLIMPIA

1. Dinamo
2. Rapid
3. Penicilina
4. Constructorul
5. "Farul
6. C.S.M. Sibiu

23:11
21:13
18:15
13:19
13:21
11:20

15
14
13
10
10
10

DOUĂ REUȘITE ÎNTÎLNIRI ALE ECHIPELOR 

Reprezentative de rugby (seniori și juniori)
Ieri după-amiază ambele loturi 

naționale de rugby (seniori și ju
niori) s-au prezentat publicului 
bucureștean, pe stadionul Olim
pia, în cadrul unor partide de 
antrenament. Tricolorii se pre
gătesc pentru a întâlni, la Bucu
rești, la 14 aprilie, reprezentativa 
Poloniei, în cadrul campionatului 
european, în timp ce cei mai 
tineri rugbyști ai țării — cam
pioni ai continentului la ultime
le două ediții ^le turneului 
F.I.R.A. — fac deosebite eforturi 
pentru a alcătui o nouă echipă 
capabilă de a recidiva în temerara 
ei tentativă de a-și menține 
țiosul trofeu și, totodată, 
mația în Europa.

Mai întîi citeva cuvinte
pre reprezentativa A care, înti
nerită, realizează noi acumulări 
în vederea absolvirii cu succes a 
acestui viitor examen cu XV-le 
Poloniei, primul test de acasă în 
suita unor partide care vor crește 
treptat în importanță și dificul
tate (jocuri cu Spania, R, F. Ger
mania și Franța). Ieri, selecționa- 
bilii au întîlnit o echipă cam 
„subțire", Dinamo (fără mulți ti-

pre- 
supre-

des-

în setul întîi cu

fără 
dificultăți: 35—0

Și 
spectaculoase. Fun
este autorul celor 

multe puncte: 19 (1 încerc., 
de 

și 3 transf.). Au mai 
Teleașă (2 încerc.), Cioa-

tulari), pe care au învins-o 
prea mari ..........' ” “
(16—0), după un joc agreabil 
plin 
dașul Durbac 
mai
2 Iov. de picior căzute. 1 Iov. 
pedeapsă 
înscris
rec și Ianusievici (cite o încerc.). 
Așa după cum spuneam, 
testul nu a fost pe deplin 
câtor, deoarece adversarul 
nit nu a depus -o rezistență 
sebită, menită a-i pune la 
grea încercare pe tricolori, 
mîne, desigur, ca partida de 
trenament de miercurea 
să fie mai concludentă.
formația în care a evoluat lotul : 
Durbac — Ianusievici, Nicolescu, 
Marian, Teleașă — Alexandru 
Dumitru, Mateescu — Achim (Mi- 
clescu), Gheorghe Dumitru. Pop 
— Atanasiu (Șerban), Mușat — 
Dinu, Munteanu, Ciornei (Cioa- 
rec). Aripa Ion Constantin și ta- 
lonerul Ortelecan au evoluat în 
cadrul formației dinamoviste. De 
remarcat uncie absențe de mar- 

Postolache, Nica Fugigi

de faze

însă, 
edifi- 
întîl- 
deo- 
prea 
Ră- 
an- 

viitoare 
Iată și

cei 
de

(toți trei accidentați), ca și 
patru dintre preselecționații 
la Constanța (Marica și Motrescu, 
doi centri, a căror lipsă se pare 
că este motivată, Florescu și Bu- 
cos, mijlocașii pe care am fi do
rit oricum s’ă-i vedem la lucru. 
Este vorba doar de interesele 
echipei naționale!). Din tabăze 
dinamovistă o bună impresie au 
produs Constantin, Baciu și Ro- 
mat\

în continuarea meciului dispu
tat de „lotul mare" au evoluat 
juniorii, care s-au întîlnit cu 
formația de divizie secundă Olim
pia, una dintre fruntașele seriei 
bucureștene. A rezultat o parti
dă ' ‘ '
de 
cu 
în 
pa 
european. Iată și formația 
bază a juniorilor: Milca — 
ton Victor, Grosu (Dragu), Stan- 
cu. Lazăr — Tamașiu (Grosu). 
Drondoe — Murariu, Tudose, Ion 
Florentin — Drumca, Toma — 
Jianu, Ebu, Răileanu.

condus de
5—0, 6—1, 
îndată ce Rapidul a trecut peste 
momentul debutului și a impus jo
cului un ritm convenabil, Penici
lina a cedat pas cu pas din avantaj 
și, pînă la urmă ,setul într-un fi
nal disputat. Această primă parte 
a jocului anunța însă prăbușirea

Aurelian BREBEANU
Cornel POPA-coresp. județean

(Continuare în pag. a 3-a)

agreabilă, care a avut darul 
a ne demonstra seriozitatea 

care lucrează lotul de juniori 
dorința sa de a menține echi- 
în fruntea ierarhiei rugbyului 

de
An-

(O. C.)

Adrian Mateescu este un mijlocaș cu multă experiență, care transmite echipei întotdeauna siguranță. Iată-l 
lansîndu-și linia de treisferturi, după o grămadă. Fote • V. BAGEAC

— C.F.R. CLUJ
— RAPID
— STEAGUL ROȘU
— U.T.A.
— SPORTUL STUDENȚESC
— UNIV. CRAIOVA
— „POLI" TIMIȘOARA
— PETROLUL
— A.S.A, TG. MURES

CLASAMENT

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Dinamo
F. C. Constanța
Steaua
F. C, Argeș
U.T.A.
Steagul roșu
C.S.M. Reșița
A.S.A. Tg. Mureș 
„U“ Cluj
Jiul
Politehnica Timișoara 
Sportul studențesc 
Rapid
Petrolul
C.F.R. Cluj 
S. C. Bacău
Politehnica lași
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RAPID
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— F. C. ARGEȘ
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CITIȚI TN PAGINA 
DIVIZIEI A DE FOTBAL

IAȘI

43—23
30—22
35—25
27—20
32—32
23— 24
24— 18
29—25
27— 33
18— 17
26—24
22—24
28— 26
19— 26
18—27
21—35
21— 31
22— 33

30
25
24
23
23
23
22
22
22
21
20
20
19
18
17
17
16
16

martie)

(2-4) 
(0-D 
(1-0) 
(2-3) 
(1-5) 
(0-1) 
(0—1)
(1-3)
(3—0)

A 4-A CRONICIILE ETAPEI a XXI-A A

CRE5TERER POPULAȚIEI, URBHRIZRREH 
51 SPATIILE PENTRU SPORT

AZi.JUbEȚUL VKANCEA

PREOCUPARE DEOSEBITA I • Școlile — viitoarele centre 
sportive

PENTRU VIITORUL SPORTIV
AL SATELOR SI COMUNELOR J

rile pentru exerciții fizice și sport 
ocupă un loc bine definit, ele de
venind suportul unei activități me
nite să contribuie esențial la în
tărirea sănătății populației, la creș
terea capacității de muncă, la re
facerea după efort.

Pornim de la situația cifrică — 
oferită cu amabilitate de tov. Iiie 
Vlad, directorul Direcției județene 
de statistică Vrancea privind dez
voltarea demografică în această 
zonă — potrivit căreia 78,4% din 
totalul locuitorilor reprezintă popu
lație rurală, cu un însemnat pro
centaj de tineri (17o/0 numai între 
15 și 25 de ani), precum și de Ia 
faptul că, în prezent, se lucrează 
cu intensitate la sistematizarea lo-

Dicționarul de "estetică generală, 
referindu-se la rolul arhitecturii, 
precizează : „Ca și în cazul între
gii arte socialiste, și pentru arhi
tectură scopul ultim al eforturilor 
ei creatoare rămine, dincolo de re
zolvarea optimală a unor probleme 
funcționale și 
cerea nevoilor 
ale omului..."

Așadar, în 
lor se află în 
și satisfacerea în cel mai înalt grad 
a cerințelor sale. Acesta este de 
fapt și motivul pentru care asis
tăm. în momentul de față, la un 
continuu proces de înnoire atît a 
localităților urbane, cît și a celor 
rurale, în acest context amenajă-

structurale, satisfa- 
spirituale complexe

centrul preocupări- 
permanență OMUL

ale comunei • „O- 
mul trebuie să res
pire, să nu fie do
minat de beton ți 
mașini" • Proiec- 
tanții luptă împo
triva sedentarismu
lui • Pentru ca 
Vrancea să fie cit 
mai accesibilă tu
riștilor

rurale, am ales ca temăcalităților
a investigației, în cadrul anchetei 
noastre, problemele legate de locul 
sportului în sistematizarea comu
nelor și satelor județului Vrancea.

„INTENȚIONAM SA FACEM NOI 
ZONE SPORTIVE IN COMUNA"

Ghid prin „viitorul” meleagurilor 
vrîncene ne-a fost tov. ing. Euge-: 
aia ~Grădișteanu, vicepreședintă a

Anchetă realizată de 
Emanuel FĂNTANEANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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DE CE EXCURSII NUMAI PE TRASEE EXTERNE?
Nu de puține ori, in raidurile si 

vizitele noastre efectuate prin Între
prinderi $i instituții, ne^a fost dat să 
întîlnim diferite obstacole, cele mai 
multe subiective, apărute in calea 
Pnei bogate activități pe linie turis
tică destinată diferitelor categorii de 
salariat!. Din păcate, aceste anomalii 
apar sub forme extrem de variate, 
în funcție de condițiile specifice ale 
fiecărei unități și în rîndurile de față 
me ocupăm de o asemenea „barieră", 

,’detectată la Fabrica de medicamente 
ce-și are sediul pe Platforma indus
trială bucureșteană Dudești.

Chiar de la începutul discuțiilor
purtate cu diferiți factori răspunză
tori în domeniul turismului de aici, 
ne-a fraptat faptul că numărul 
tiunilor efectuate în străinătate 
către

comisiei — ne-a spus interlocutoarea 
— și am fost obligată să le trasez o 
sarcină... In extremis : nu mai efec
tuăm excursii In străinătate deeit 
după oe aceste persoane cu atribuții 
organizează șl cite o acțiune pe Va
lea Prahovei, pe Valea Oltului, la 
Peștera Muierii sau in atitea și ati- 
tea alte locuri frumoase din tară.

Nu putem acuza comisia de resort 
turistic de la Fabrica de medicamen
te de inactivitate sau de lipsă de 
interes, dar în orice caz de orientare 
greșită, în investirea eforturilor sale : 
munca obștească privește nu interese
le unui grup restrîns de salariați ci, 
în primul rînd, satisfacerea dorințelor 
și nevoilor marii mase de lucrători.ac- 

de 
salariatii acestei instituții este 

mai mare decît al celor care priveso 
deplasările pe traseele interne, de cel 
mai mare interes. Bineînțeles, nu 
pledăm in nici un caz pentru redu
cerea activității de voiaj în țările ve
cine, dar la o analiză mai amănun
țită, am constatat că ele angrenează, 
în general, aceiași și aceiași salariați. 
Or. raportînd acest număr la totalul 
forței de muncă angajate, cei ce 
practică turismul, indiferent sub ce 
formă, la Fabrica de medicamente, 
este foarte scăzut.

Cum s-a ajuns la această situație ? 
Discuțiile avute cu V. Lascăr si Do
minica Pop — doi dintre interlocuto
rii noștri din comisia turistică pe în
treprindere — nu au avut darul să 
ne informeze decît la modul foarte... 
general. care a fost programul 
excursiilor efectuate în perioada pre
cedentă vizitei noastre. în 4—5 luni 
s-au efectuat 4—5 excursii interne, 
fără a ni se putea preciza datele și 
numărul exact al participanților. așa 
cum era normal să se știe dintr-o 
eventuală situație statistică. Ni s-a 
vorbit mai mult despre excursiile pe 
itinerarii externe... Din datele ulte
rioare, aflate de la secretara asocia
ției sportive. Aurelia Mantani s-a 
confirmat ipoteza că membrii comi
siei turistice a Fabricii de medica
mente lasă pe planul al doilea 
excursiile de largă accesibilitate pen
tru marea masă a salariatilor, ocu- 
oîndu-se de interesele celor puțini, 
amatori de călătodi externe. „Am 
sesizat această înclinație a membrilor

CONCURS DE

Radu TIMOFTE

TURISTICA PE
ORIENTARE
SCHIURI

MINIMUM

cele 
din

r Relieful județului Maramureș 
constituie o permanentă și îmbie
toare invitație la drumeții, la 
excursii. Lucrul acesta îl știu toți 
locuitorii județului, care aproape 
la fiecare sfirșit de săptămină por
nesc către punctele turistice 
mai apropiate. Pentru cei
Raia Mare, orașul de reședință al 
Maramureșului, stațiunea Usturoi, 
situată la numai 3 kilometri dis
tanță, este continuu suprasolici
tată. La Izvoarele (circa 20 de ki
lometri) fac popas, duminicile 
ales, iubitorii de sporturi ale 
nii (schi și săniuș, îndeosebi), 
beneficiază și acum, in aceste 
de primăvară, de suficientă 
padă.

Totuși, cei mai avizi amatori de 
drumeții și excursie rămin pionie
rii. Dintr-un dialog purtat cu prof. 
Alexandru Balko, șeful comisiei 
sport-turism a Consiliului județean 
Maramureș al Organizației pionie-

mai 
ier- 
care 
zile 
ză-

\

timp în
munții Semenicului cea 
ediție a „Cupei Bana- 
orientare turistică pe 
participat 28 de echipe,

urmă s-a des-Cu cîtva 
fășurat în 
de a 12-a 
tului" la 
schiuri. Au
la reușita acțiunii contribuind ex
celenta organizare, zăpada bună și 
timpul frumos, precum și eforturile 
comisiei județene de turism Timiș, 
în frunte cu președintele ei, dr. 
Constantin Lupu. Iată ocupantele 
primelor trei locuri : masculin :
Voința Timișoara (A. Feneșan, 
R. Schuster) 65:27 min., 2. C.S.M. 
Reșița 67:05, 3. Dacia București
68:21 ; feminin : 1. Voința Timișoara 
(Ana-Maria Mariaș, Mariana Ciu
lesc) 84:20, 2. Politehnica Timi
șoara 91,44, 3. Liceul N. Lenau 
100:21.

1.

P. ARCAN — coresp. județean

Duminici petre
cute în soare, tn 
aer liber, în mij
locul munților, 
împreună cu 
membrii familiei 
— iată obiective 
care pot fi atin
se de către aso
ciațiile sportive 
sindicale, prin- 
tr-o bogată acti
vitate turistică.

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI
SERIA I

ETAPA I (31 martie) i Universitatea București — Con
fecția, Rulmentul Brașov — Mureșul Tg. Mureș, I.E.F.S. — 
Voința Odorhel ;

ETAPA A H-a (7 aprilie) : Voința Odorhel — Universi
tatea București, Mureșul Tg. Mureș — I.E.F.S., Confecția — 
Rulmentul Brașov ;

ETAPA A Ul-a (14 aprilie) : Rulmentul Brașov — Uni
versitatea București, I.E.F.S. — Confecția, Voința Odorhel
— Mureșul Tg.' Mureș ;

ETAPA A rv-a (21 aprilie) ; Universitatea București — 
Mureșul Tg. Mureș, Confecția — Voința Odorhel, Rulmentul
— I.E.F.S.

ETAPA A V-a (28 aprilie) : I.E.F.S. — Universitatea Bucu
rești, Voința Odorhel — Rulmentul Brașov, Mureșul Tg. Mu
reș — Confecția ;

FEMININE A DE HANDBAL
SERIA A ll-A

ETAPA 11 C.S.M. Sibiu — Textila Buhușl, Universitate* 
Iași — Rapid București, Universitatea Timișoara — Construc
torul Timișoara ;

ETAPA A n-a : Constructorul Timișoara — C.S.M. Sibiu,' 
Rapid București — Universitatea Timișoara, Textila Buhușl 
— Universitatea Iași ;

ETAPA A IlI-a : Universitatea Iași — C.S.M. Sibiu, Uni
versitatea Timișoara — Textila Buhușl, Constructorul Timi
șoara — Rapid București ;

ETAPA A IV-a : C.S.M. Sibiu — Rapid București, Textila 
Buhușl — Constructorul Timișoara, Universitatea Iași — Uni
versitatea Timișoara ;

ETAPA A V-a : Universitatea Timișoara — C.S.M. Sibiu» 
Constructorul Timișoara — Universitatea lași, Rapid Bucu
rești — Textila Buhuși. ;

LOTURILE
I.E.F.S. București

LOTUL : Elena Oprea, Liana Fîciu și 
Sabina Culian (portari) — Rodica Bu- 
nea, Maria Bota, Florentina Guță, Aneta 
Schilha, Maria Niță, Natașa Rublenco, 
Natalia Alexandrescu, Lucia Osman, 
Maria Boși, Doina Radu, Iuliana Ho- 
bincu, Marfa Luca, Valentina Ionescu, 
Elena Frîncu.

Antrenor : Ton Bota
Căpitanul echipei : Maria Bota 
Culorile : albastru—galben
Terenul : Tineretului (Aleea Ștrandu

lui 2) — zgură
UNIVERSITATEA Timișoara

LOTUL : Cornelia Hristov, Lucia Ba
log, Elena Potora (portari) — Doina 
Cojocaru. Hilda Hrivnak, Elena Stoi- 
covici. Niculitna Iordache, Iolanda Rigo 
—Cîmpeanu. Dorina Damian, Terezia 
Popa, Cristina Petrovici, Edeitraut 
Sauer, Ileana Ștefan, Elena Florea, A- 
driana Carban, Irina Mărieș, Jenîca 
Tuțu, Georgeta Prundaru, Maria Costi- 
nean. Viorica Szabo.

Antrenor : Constantin Lache
Căpitanul echipei : Terezia Popa 
Culorile : galben—albastru
Terenul : Universitatea (Bd. Pîrvan)— 

bitum
UNIVERSITATEA București

LOTUL : Lucreția Moise, Marioara
Miller și Aurelia Kiș (portari) — Lidia 
Dumitru, Doina Furcoi, Simona Arghir, 
Steliana Diaconescu, Aurora Leonte, 
Maria Mereu, Tudorița Nițu. Georgeta 
Vasile, Gyongyke Kerekeș, Elena Stăn- 
ciulescu, Dorina Szakacs

Antrenor : Constantin Popescu 
Căpitanul echipei : Simona Arghir 
Culorile : alb—albastru
Terenul : Constructorul (șos. Iancului 

130) — zgură
TEXTILA Buhuși

LOTUL : Lidia Stan, Maria Ciucur și 
Maria Ticșa (portari) — Rada Șerban, 
Viorica Vieru, Maria Stoleru, Monica 
Mihăilă, Maria Florea, Vali Scînteie, 
Sanda Nemeș, Maria Gurzu, Rița Flo
rea, Cristina Vieru. Mani Șerban, Elena 
Machedon, Maria Simeria

Antrenor : Eugen Bartha
Căpitanul echipei : Viorica Vieru 
Culorile : galben—albastru
Terenul : Textila — zgură

CELOR 12
VOINȚA Odorhei

LOTUL : Eszter Benyocki, Jolan 
Benko (portari) — Magda Mikloș. Reka 
Hohr, Iren Teglaș, Magda Tibad. Ro
zalia Widlacz. Katalin Bardocz, Katalin 
Bartok, Enikd Beres, Anna Iakabfi, 
Berta Istpk, lulia Szasz, Etelka Kovacs

Antrenor : Bela Gagyi
Căpitanul echipei : Magda Mikloș
Culorile : alb — albastru — alb
Terenul : Voința (Parcul sportiv 

Voința) < — zgură

CONSTRUCTORUL Timișoara
LOTUL : Elena Koczi și Angela Ciu- 

laru (portari) — Mihaela Rădici, Na- 
tașa Veseliei. Viorica Teacoiu, Maria 
Oțoiu, Eva Kaspari, Angela Kimmel, 
Veronica Marcov. Cornelia Drăgoi, A- 
urora Crișan, Rodica Cișmaș

Antrenor : Vasile Farcaș
Căpitanul echipei : Maria Oțoiu 
Culorile : albastru — alb
Terenul : Constructorul (str T. Vladi- 

mirescu 1 A) — bitum

RULMENTUL Brașov
LOTUL : Olimpia Armancu (portar) — 

Irene Oancea, Cornelia Baicu. Ecaterina 
Bbyte, Rita Coponi, Adriana Căciulă, 
Mariana Bucur, Măriuca Patai, Viorica 
DrâgușeL Ecaterina Ghimbășan, Mari
ana Marin

Antrenor : Ferencz Lechner
Căpitanul echipei : Irene Oancca
Culorile : albastru — alb
Terenul : Tractorul (str. Turnului 1) 

— bitum

RAPID București
lotul : Mariana Arnățoiu și Maria 

Capotă (portari) — Ana Stănișel, Maria 
Buzaș, Jeana Rusoiu, Victoria Amaran- 
del, Constanța Matei, Ștefania Constan
tin, Maria Constantin, Vasilica Dobre, 
Georgeta Zamfirache, Ștefania Moraru, 
Gabriela Ilie, Cristina Chioreanu

Antrenor : Francisc Spier
Căpitanul echipei : Ana Stănișel
Culorile : vișiniu — alb
Terenul : Giulești (șos. Giulești 10) — 

bitum

FORMAȚII
9

MUREȘUL Tg. Mureș
LOTUL : Ana Man și Irina Buruian 

(portari) — Rozalia Șos. Mariana Frîn
cu. Maria Bartha. Viorica Dudaș, Ro
zalia Buta, Irina Molnar. Maria Szdllosw 
Eva Lucaci. Dorina Olteanu, Elena 
Ungur, Magda Szebeni, Lucia Bulău

Antrenor : Viorel Florea
Căpitanul echipei : RozaJia Șoș
Culorile : roșu — albastru
Terenul : „23 August" (Parcul sportiv)'

— zgură
CONFECȚIA București

LOTUL : Niculina Mitu, Aurelia Dumi
trescu și Eva Cosma (portari) — Con
stantina Ilie, Elena Adochiței, Aurelia 
Costandache—Georgescu, Maria Dincă, 
Maria Serediuc, Rodica Grigoraș. Paula 
Secătureanu, Magdalena Zam.firache, 
Elena Mihai, Dorina Niță, Maria Bidiac, 
Viginia Nepușel

Antrenor : Valeriu Gogâltan
Căpitanul echipei : Constantina Ilie
Culorile : alb — albastru — roșu 
Terenul : Dinamo (șos Ștefan cel

Mare) — bitum
UNIVERSITATEA lași

LOTUL : Viorica Nedelcu și Maria
Ștefan (portari) — Doina Clonțea, Ro
dica Deleanu. Dorina Stamatin, Viorica 
Cojocărița. Julia. Chitic, Florica Toacă, 
Camelia Șerban, Zenovia Tănâsescu, 
Maria Cacovean. Marioara Gicoveanu, 
Maria Dîscă, Corina Drăgan

Antrenor : Dan Constantines cu
Căpitanul echipei : Dorina Stamatin 

Culorile : alb — albastru
Terenul : Agronomia (Aleea Sado- 

veanu 3) — bitum
C.S.M. Sibiu

LOTUL : Doina Guran și Mariana 
Schuster (portari) — Cornelia Văcariu 
Alexandrina Crăciun, Ana Mihălțan, 
Georgeta Bădescu, Brigitte Cacoveanu. 
Magdalena Trandafir, Helga Stănitz, 
Elena Rus, Magdalena Soos, Liliana 
Barbu

Antrenor : Lucian Albu
Căpitanul echipei ; Alexandrina Cră

ciun
Culorile : roșu — negru
Terenul : Luceafărul (str Hornhauser)

— zgură

DOUA INIȚIATIVE
La Bacău, pe lîngă comisia de turism 

a C.J.E.F.S., a luat ființă un COLECTIV 
OBȘTESC care are responsabili de re
sort în fiecare întreprindere și insti
tuție. Patronat de Consiliul județean al 
sindicatelor, acest organism se întru
nește în fiecare miercuri, stabilind pla
nul de muncă, și acțiunile ce vor fi 
întreprinse pentru duminica imediat 
următoare (excursii în împrejurimile 
orașului) și pentru cea de a doua du
minică (călătorii cu autobuzul sau tre
nul de mai lungă durată). în urm,a a- 
cestei inițiative, activitatea turistică din 
unele unități industriale a căpătat un 
nou impuls atît în direcția numărului 
sporit de acțiuni, cît și în cea a regu
larității lor săptămînale. La acest capi
tol merită a fi remarcate Combinatul 
petrochimic din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej ’ • •• ’ “ “
tea din 
șind să 
salariați. 
colectivului 
Bacău, 
dumini! ......... ,..................„____ r
pădurile apropiate de la Gherăeș£j. 
Scutaru.

în anul 1973 a fost constituit CLUBUL 
MUNICIPAL PE TURISM din Satu 
Mare, ce activează pe lingă Clubul ti
neretului. Forme principale de activi
tate — excursiile și concursurile de 
orientare turistică,, care au atins la un 
fecent bilanț cifra de 298. în fiecare 
săptămină, cu sprijinul practic al Con
siliului popular județean, două auto
buze, ale diferițelor întreprinderi din 
localitate rezolvă, prin rotație, pro
blemă transportului • între oraș și obiec
tivul turistic vizitat. O altă consecință 
a bunei orientări a clubului municipal 
de turism din Satu Mare o constituie 
amenajările sportive simple 
de fotbal, instalații <je gimnastică, mini- 
t)iste cu obstacole) amenajate în cîteva 
puncte de interes1 turistic cum ar fi 
Valea Măriei, . Hanul Vama, Sîm.bra 
Oilor, barajul' Călin'ești — Oaș, Bodul 
Moroieni, Podul Foieni-Carei și altele.

Avînd în vedere răspîndirea din ce în 
ce mai mare a turismului în rîndul oa
menilor muncii — care poate duce, în 
unele cazuri, la nesol’.ționarea tuturor 
teferilor de excursii —, considerăm că 
înființarea unor asemenea cluburi sau 
colective obștești de turism este bine 
venită. Nu sînt prejudiciate veniturile 
și rentabilitatea instituțiilor specializate 
(B.T.T.. O.J.T.) și. mai mult, se poate 
răspunde favorabil unui număr mult 
m.ai mare de solicitări.

Este îndeobște cunoscută aglomerația ' 
ce se formează in jurul B.T.T.-urllor și 
a O.J.T.-urilor in fiecare săptămină. 
Mulți tineri ce studiază in diferite uni
tăți de invățămint și salariați din în
treprinderi și instituții se Înscriu la 
acțiunile turistice organizate de către 
organsimele amintite. In unele locali
tăți urbane ale țării organizațiile cu 
atribuții in domeniul turistic au simțit 
acest impediment care, nu de puține 
ori. conduce spre refuzul, obiectiv, al 
cererilor amatorilor de drumeție și că
lătorie. Din acest motiv, au luat ființă 
unele forme noi de organizare a acti
vității turistice, menite, poate nu atît 
să efectueze practic acțiunile turistice, 
cit să depună eforturi in direcția mo
bilizării și propagandei, pentru stimu
larea inițiativelor de grup ale iubito
rilor acestui gen de mișcare. Iată două 
asemenea inițiative.

ȘAPTE ZILE PE AN•••

și asociația sportivă Sănăta- 
aceeași localitate, ultima reu- 
mobilizeze, duminical, sute de 
în programul săptămînal al 

obștesc de turism, din 
au intrat — ca o obișnuință — 
ile culturalrsportive. găzduite în 

$1

rilor. rezultă că în prezent aproa
pe că nu există unitate (respectiv 
școală generală) care să nu aibă 
cel puțin un cerc de turism cu o 
activitate concretă; Și aceasta în
că din anul 1970. Cu alte cuvinte, 
ne aflăm in cel de-al patrulea an 
de cind C.J.O.P. Maramureș șide cind C.J.O.P.
Inspectoratul școlar județean spri
jină activ turismul 
masă, caută să-l consolideze, 
sporească dimensiunile.

Există în Maramureș cîteva cen
tre unde pionierii și-au stabilit în 
vacanțe veritabile puncte de spri
jin. Altfel spus, un fel de state- 
majore ale activității turistice de 
masă. De pildă, la Blidari, la Nis
tru, la Vișeul-de-Sus sau la Borșa. 
In unele locuri au fost construite 
căsuțe care îi găzduiesc pe micii 
iubitori ai drumețiilor și excursi
ilor. In altele au fost amenajate 
cabane speciale din cele preluate 
de la I.F.E.T. și Inspectoratul sil
vic, prin intermediul O.J.T. Mora

pionieresc de 
să-i

mureș. Aceste 
școli generale 
lor vecinătate 
rite cu multă chibzuință, în așa fel 
incit să deservească o masă cit 
mai mare de pionieri.

Condițiile tot mai bune create 
turismului pionieresc de masă au 
facilitat întocmirea unui amplu 
program, propriu fiecărei școli ge
nerale, din care rezultă că anual 
se efectuează cel puțin 7 zile de 
drumeții și excursii. Pentru mate
rializarea acestei inițiative, școlile 
maramureșene au obligația să-și 
întocmească un jurnal de excursie 
care cuprinde probleme de ordin 
organizatoric, opinii ale participan
ților, consemnarea unor momente 
inedite etc. Asemenea jurnale fac 
— periodic — obiectul unui reu
șit schimb de experiență, menit să 
determine continua îmbunătățire a 
activității turistice pionierești.

cabane aparțin unor 
situate în imediata 
și ele sînt gospodă-

Tiberiu STAMA

(terenuri

LA ILOREASCA, 
iN CAMPIONATELE

DE BASCHET

AZI-PROBE DE CONTROL,
DE MÎINE-JOCURI

PREOCUPARE DEOSEBITĂ PENTRU VIITORUL SPORTIV AL SATELOR SI COMELOR— . ... ...... .

Suita întrecerilor din cadrul campio
natelor republicane de baschet conti
nuă, săptămină aceasta, în sala Flo- 
reasca, unde vor avea loc primele 
turnee ale grupei 1—6 la fete și grupei 
7—12 la băieți, după următorul pro
gram (între paranteze, rezultatele din 
tururile precedente) : VINERI, DE LA 
ORA 12,30 : Politehnica București —
C.S.U. Galați — m. 7—12 (72—71, 97—
95, 64—96). I.C.H.F. — Voința Timișoara 
— m. 7—12 (78—56. 61—66, 65—62), Ra
pid — Politehnica Cluj — m. 7—12 (65— 
57, 81—87, 67—69), Voința București — 
.,U“ Cluj — f. 1—6 (94—51, 72—40, 89— 
59), I.E.F.S. — Rapid — f. 1—6 (69—59, 
69—59, 61—59). Politehnica București — 
„U“ Timișoara — f. 1—6 (51—52, 78—47, 
80—70) ; SiMBATA. DE LA ORA 12,30 :

(Urmare din pag. 1)

Consiliului popular județean, care 
a răspuns cu deosebită solicitudine 
la întrebările noastre.

— Avînd ca puncte directoare 
prevederile planului cincinal, in
tenționăm ca în acest an să reac- 
tur.'izăm studiul de sistematizare a 
județului. Acest studiu prevede, 
printre altele, și transformarea u- 
■nor comune în centre urbane — 
Printre care Gugesti, Vidra, Nă- 
ruja, Măicănești, Cîmpuri, Dumi- 
trești, Tătăranu — ele întrunind 
condițiile pentru a trece la acest 
stadiu de dezvoltare.

— Firește, odată cu aceasta se 
va avea în vedere și realizarea u- 
nor construcții social-culturale. Ce 
ne puteți spune în acest sens ?

— Pentru anul viitor ne-am pro
pus construirea de locuințe, case 
ale specialiștilor, școli, dezvoltarea 
serviciilor de prestări pentru popu
lație, baze sportive.

— Pentru că .printre viitoarele 
amenajări în comunele județului 
ați inclus și bazele sportive, v-am’ 
ruga să precizați în ce mod se va 
rezolva dorința multor cetățeni, a 
tinerilor în special, de a practica 
sportul ?

— Ne-am gîndit că este mult 
mai bine dacă în locul unor an
sambluri costisitoare vom face baze 
simple, orientate pe lîngă școală, 
deoarece cred că ea poate și tre

buie să polarizeze această activi
tate Ia nivelul comunei, al satului. 
De asemenea, intenționăm să ame
najăm zone de agrement situate în 
apropierea orașelor, care să deser
vească, totodată, și comunele din 
apropiere. Un exemplu îl consti
tuie cea de lîngă Mărășești, unde 
se va construi un ștrand, terenuri 
sportive și tot ceea ce este nece
sar în această privință.

— Județul Vrancea, din punct 
de vedere geografic, beneficiază 
de toate formele de relief, de la 
cîmpie, pînă la munte. Știm că 
zona montană a fosț puțin exploa
tată pînă acum, rămînînd cvasi- 
necunoscută, deși dispune de fru
museți deosebite.

— Dezvoltarea județului este 
prevăzuță din toate punctele de 
vedere, inclusiv cea turistică. De 
aceea, în prezent, se află în fază 
de studiu, proiectul pentru zona 
turistică, la care colaborează 
O.J.T. și U.J.C.C. în prim plan se 
situează Soveja, pe care vrem să 
o introducem printre punctele de 
mare atracție. în paralel, dorim să 
punem în evidență monumentele 
istorice — cum este, printre altele, 
mînăstirea Mera, care datează de 
pe vremea Iui Dimitrie Cantemir 
—, contribuind astfel la dezvolta
rea generală și continuă a între
gului județ.

— Ce vor avea la dispoziție co
piii ?

— Spațiile verzi și cele destinate 
pentru joaca copiilor ne preocupă

în mare măsură. Omul trebuie să 
respire, să nu fie sufocat de be
ton și mașini. Eu intervin totdea
una cu hotărîre în această direcție, 
chiar dacă uneori trebuie să ajung 
în opoziție cu unele norme ale sis
tematizării, care prevăd un grad 
mare de ocupare a terenului. Așa 
că pentru cei mai tineri cetățeni 
se vor amenaja terenurile necesare 
cu toate aparatele aferente.

„NU AVEM VOIE SA OMITEM DIN 
SCHIȚE SPAȚIILE PENTRU SPORT"

La sediul Sectorului județean de 
proiectări, inginerul Constantin 
Cîmpeanu, șeful sectorului, re- 
ferindu-se la preocupările proiec- 
tanților de a realiza ansambluri 
dotate cu tot ceea ce este nece
sar, ne spune : „Atunci cînd ne 
așezăm în fața planșetei, trebuie 
să avem permanent în atenție lan
țul că noi sîntem aceia care dăm 
profilul comunelor, orașelor, lo
cuințelor. Or, acestea trebuie să 
arate cît mai frumos, omul să nu 
ducă lipsă de nimic, să beneficie
ze de tot confortul. în acest con
text se înscrie și sportul. Noi nu 
avem voie să omitem din schițe 
și detalii spațiile pentru sport, nu 
numai pentru că ne obligă niște 
normative, ci pentru că fiecare din 
noi dorește să aibă unde să se des
tindă, unde să petreacă cîteva ore 
în mijlocul naturii".

Privind schițele ne-am convins 
de preocupările intense în acest 
domeniu. La Vînători, la numai 
6 km de Focșani, se va face o 
bază de agrement care va satis

face nevoile localităților din jur ; 
la Golești sint prevăzute un sta
dion și mai multe terenuri pentru 
volei, baschet, handbal („Prin fo
losirea terenului avem posibilitatea 
realizării acestor construcții cu mi
nime cheltuieli" — arh. Teodor Mo- 
reanu) ; la Dumitrețti — un sta
dion .și pistă de săniuțe : la Tul- 
nici, Soveja, Gălăciuc, Vintileasca 
terenul permite realizarea cu pu
ține eforturi a unor amena jări pen
tru sporturile de iarnă („Unele e- 
xistă, dar mai trebuie îmbună
tățite pentru a fi accesibile unui 
public mai larg" — proiectant Ște
fan Carabăț).

Discutînd cu arhitecții, cu ingi
nerii de la Sectorul de proiectări, 
ne-am dat seama că se fac efor
turi susținute pentru găsirea unor 
soluții optime necesare rezolvării 
nevoilor de mișcare, de sport. „în- 
tr-un fel — a ținut să spună arh. 
Teodor Moreanu — Jioi luptăm, 
indirect, împotriva sedentarismu
lui, această boală a secolului. De 
aceea, consider că din acest punct 
de vedere nu ne îndeplinim doar 
o simplă sarcină profesională, ci și 
una civică".

☆

Este greu să prezentăm aici tot 
ceea ce se preconizează în județul 
Vrancea. Cert este că există preo
cupări deosebite și în acest dome
niu, că prin strădanii comune ale 
tuturor forurilor se caută găsirea 
celor mai adecvate soluții pentru 
transpunerea în fapte a Hotărîrii 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973.

GS.U. Galați .— Rapi^..(§5—78. 93—85,
74—94), PoTitehnica Cluj — I.C.H.F. (69— 
77, 70—68, 72—77), Voința Timișoara — 
Politehnica București (40—70, 63—51. 52—
61), „U“ Timișoara — I.E.F.S. (48—66,
62—66, 47-79), „U" Cluj — Politehnica 
București (54—62. 63—74, 56—82), Rapid
— Voința București (55—64, 69—74, 73— 
97) ; DUMINICA, DE LA ORA 8,30 ! 
Politehnica Cluj — Voința Timișoara 
(56—53, 69—53, 58—56), „U“ Cluj — ,,U“ 
Timișoara (66—48, 78—69, 46—60), I.C.H.F.
— C.S.U. Galați (71—64. 97—51. 81—91) ; 
DE LA ORA 16 : Rapid — Politehnica
București — mase. 7—12 (65—57, 81—71. 
67—69), Politehnică București — Rapid 
— f. 1—6 (80—66. 74—6.3. 62—66), Voința 
București — I.E.F.S. (48—47, 59—56, 61— 
68).

Astăzi sînt programate examenele 
pentru normele obligatorii de control, 
după următorul program : DE LA ORA 
11 : Rapid, I.C.H.F., Politehnica Bucu
rești (masculin, 7—12) ; DE LA ORA
12.30 : Politehnica Cluj, C.S.U. Galați, 
Voința Timișoara (masculin, 7—12) ; de 
la ora 14 : Rapid — I.E.F.S., Voința 
București • (feminin 1—6); DE LA ORA
15.30 : Politehnica București, „U“ Ti
mișoara, „U“ Cluj (feminin 1—6). Jucă
toarele care nu vor îndeplini baremul 
nu vor juca în etapele acestei săptă- 
m.îni, dar au drept la reexaminare în 
dimineața zilei de 5 aprilie, în sala 
Olimpia din Timișoara.

FRUNTAȘELE NORMELOR DE CON
TROL IN GRUPA 7—12

în urma probelor obligatorii de con
trol desfășurate în sala I.M.F. din Tg. 
Mureș (în condiții organizatorice optime 
asigurate de forurile locale) pentru e- 
chipele feminine din grupa 7—12 a 
campionatului republican, în fruntea 
clasamentelor s-au clasat următoarele 
jucătoare :

precizie în aruncările la coș : 
1—2. Domnița Gheorghe și Elena Roată 
(ambele Constructorul București) 21 p ; 
3—4. Mariana Guranda și Marilena Vi- 
șovschi (ambele Constructorul) 20 p ; 
5—9. Mirela Ca-setti, Ileana Chvatal, 
Suzana Varga (toate de la Crișul), Ale
xandrina Tomescu (Olimpia), Exevia 
Covaci (Voința Tg. mureș) 19 p.

ÎNDEMÎNARE : 1. Ana Lorincz (Vo
ința Tg. Mureș) 17,4 sec ; 2—4. Floren
tina Căprița, Ana latan (ambele Olim
pia), Magdalena Szekely (Crișul) 17,5 ;• 
5—8. Adriana Nicolau, Daniela Miclea 
(ambele Olimpia), Zsuzsa Imreh (Voința 
Tg. Mureș), Suzana Varga (Crișul) 18,0.

DETENTA : 1. Sanda Petreanu (Con
structorul) 68 cm : 2—3. Ileana Chva
tal șl Domnica Moraru (Constructorul) 
67 cm ; 4. Maria Olteanu („U“ lași)
66 cm : 5—7. Domnița Gheorghe, Floren
tina Popescu (Constructorul). Rodica 
Săveanu (Sănătatea) 65 cm ; 8—9. Ana 
Dudaș și Edita Furuiaș (ambele Crișul) 
64 Cm.

VITEZA : 1—3. Sanda Petreanu, Flo
rentina Popescu, Liliana Popescu (Con
structorul) 9,8 see. : 4—11. Marieta Gugu 
(Constructorul), Mirela Canetti, Mag
dalena Szekely, Florentina Căprița. Ale
xandrina Tomescu, Vasilica Ionita (O- 
limpia), Alexandra Bîră (Olimpia), Va
silica Mihai (Olimpia) 10,0 sec.

REZISTENȚĂ : 1. Sanda Petreanu
1:34 ; 2. Mariana Guranda 1:36 ; 3. Ma
rieta Gugu 1:37 ; 4. Francisca Horgoș 
(Constructorul) 1:39 : 5. Alexandra
Bîră 1:40 ; 6. Elena Roată 1:40,5 ; 7. A- 
driana Nicolau 1:41.

COMBINATA CELOR 5 PROBE : 1.
Sanda Petreanu 61 ,p ; 2—3. Florentina 
Popescu și Florentina Căprița 60 p. 4. 
Domnița Gheorghe 59 p. 5. Ana latan 
57 p. 6. Ileana Chvatal 56 p, 7. Adriana 
Nicolau 55 p : 8. Magdalena Szekely 
54 p ; 9. Elena Roată 53 p : 10—12 :
Mirela Casetti, Marieta Gugu, Liliana 
Popescu 52 p.

CLASAMENTELE DIVIZIEI 
ȘCOLARILOR Șl JUNIORILOR

După disputarea turului secund, cla
samentele campionatelor republicane ale 
elevilor și juniorilor se prezintă astfel :

FEMININ, SERIA I : Șc. sp. Satu
Mare 20, Lie. Salonta 18, Șc. sp. Arad 
15. Rapid Deva 13, Șc. sp. Zalău 11, 
Metalul Salonta 11 ; SERIA A II-A : 
Lie. 4 Oradea 18, Șc. sp. Timișoara 17, 
Crișul 17, Șc. sp. Oradea 15, Lie. 10 
Timișoara 12, Lie. „Petru Maior" Gher
la 11 p; SERIA A III-A : Lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș 20, Șc. sp. Gheorghlenl 17, 
Lie. 1 Reighin 16, Șc. sp. Cluj 13. Șc. 
sp. Dej 13, Șc. sp. Tg. Mureș 11 ; SERIA 
A IV-A : Șc. sp. Ploiești 20, Șc. sp. 
Brașov 18. Voința Brașov 16, Șc. sp. 
Sf. Gheorghe 14. Lie. „I. L. Caragiale" 
Ploiești 12, Avîntul tineresc Pucioasa 
11 ; SERIA A V-A : Șc. sp. Pitești 20, 
Șc. sp. Mediaș 16, Șc. sp. Craiova 16, 
Lie. „Zinca Golescu" Pitești 15 p, Șc. 
sp. Tg. Jiu 12, Șc. sp. Hm. Vilcca lip ; 
SERIA A VI-A : Lie. 35 București 16, 
Șc. sp. Giurgiu 12, Lie. 4 Galați 12, 
Șc. sp. Galați 10, Lie. Unirea Tr. Mă
gurele 10 ; SERIA A VII-A : Olimpia 
București 19, Progresul București 17, 
Șc. sp. 2 București 17, Șc. sp. Fetești 
14, Lie. „A. I. Cuza" Focșani 12, Lie. 
„Unirea" Focșani 11 SERIA A VIII-A :

Șc. sp. Constanța 20. Șc. sp. Bacău 17; 
Unirea Iași 15, Viitorul Dorohoi 14, Lie, 
1 Medgidia 13, C.S.M. Iași 11.

MASCULIN. SERIA I : Șc. sp. Mediaș 
19. Șc. sp. Arad 13. Șc. sp. Timișoara 
17. Șe. sp. Lugoj 13. Lie. 1 Timișoara 
12, Șc. sp. Tr. Severin 11 : SERIA a 
II-A : Șc. sp. Satu Mare 20, Șc. sp. 
Oradea 17. Lie. 4 Oradea 17. Șc. sp. 
Zalău 13. Lie. „Avram Iancu" Brad 13, 
Lie. C. M. Oradea IO ; SERIA A III-A : 
Se. sp. Ploiești 19. Șc. sp. Brașov 16. 
Șc. sp. Făgăraș 16, Șc. sp. Tg. Jiu 14, 
Șc. sp. Hm. Vilcca 13. Lie. Sighișoara
12 ; SERIA A IV-A : Șc. sp. Cluj 20.
Șc. sp. Tg. Mureș 17. Șc. sp. Sibiu 16, 
Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 14, Șc. sp. 
Bistrița 13, Fulgerul Sibiu 10 ; SERIA 
A V-A : Farul Constanța 15. Dinamo 
București 15, Șc. sp. 2 București 12. 
Șc. sp. Pitești 10. Lie. ..A. I. Cuza" 
Focșani 8 : SERIA A VI-A : Lie. 35
București 16, Șc. sp. Tîrgoviște 13, Șc. 
sp. 3 București 13. Șc. sp. Craiova 9, 
Comerțul Tîrgoviște 9 : SERIA A VII-A : 
Șc. sp. Constanța 20, Lie. 4 Galați 15. 
Șc. sp. Galați 15. Șc. sp. Buzău 14, 
Șc. sp. Piatra Neamț 13, Șc. sp. Brăila
13 ; SERIA A VIII-A : C.S.M. Iași 19, 
Șc. sp. Botoșani 16, Șc. sp. Bacău 14, 
Șc. sp. Suceava 14, Unirea Iași 14, 
Letea Bacău 14.

LflTOPRDNOSPORÎ

Zilnic la Centrala Administra
ției de Stat Loto-Pronosport se 
prezintă numeroși cetățeni din 
toată țara, cîștigători de autotu
risme, bani și excursii la siste
mele noastre de joc.

Recent, trei dintre cîștigătorii de 
autoturisme la sistemele Loto- 
Pronosport. ne-au împărtășit din 
bucuria lor la primirea actelor 
de proprietate.

Papari Pepa din București, 
tehnician constructor la Direcția 
generală de gospodărie și admi
nistrație locativă — București a 
cîștigat la Loz în plic un auto
turism „Dacia 1300“. Cîștigătorul 
a venit la acest eveniment îm
preună cu familia. El ne poves
tește fericit despre emoția avu
tă la citirea cuvîntului „AUTO
TURISM DACIA 1300“ pe cel 
de al 3-lea loz jucat.

ț.CUPA HUNEDOARA 90”

tn cinstea aniversării a 90 de 
ani de la punerea în funcțiune a 
primului furnal la Hunedoara — 
eveniment cu importante semnifi
cații în viața Combinatului side
rurgic — 6-a declanșat, din iniția
tiva C. S. Corvinul și a comitetu
lui U.T.C. din C.S.H., o inedită în
trecere sportivă, dotată cu trofeul 
„Cupa Hunedoara 90". în program 
figurează dispute de fotbal, volei și 
popice, programate pe terenurile 
stadionului Corvinul și în moderna 
arenă de popice a clubului. Au luat 
startul 32 de echipe de fotbal, 14 
de voiri șl 22 de popice, care re
prezintă majoritatea secțiilor din 
C.S.H., disputtndu-șl înttietatea în 
si6tem eliminatoriu.

Ion VLAD — coresp.

O TRADIȚIE... UITATĂ

De șapte ani, în județul Bihor, 
mai precis la Oradea, se desfă
șoară „Cupa poligrafiei" la orien
tare turistică. Și vin la acest con
cura tradițional participant din 
toate județele țării, în virată de la 
G pînă la 70 de ani. Fără îndoială, 
este un succes al asociației spor

tive Tipo (întreprinderea poligra
fică Oradea), dovadă fiind numă
rul mare de concurenți (în medie 
500 de sportivi la o ediție).

Cum „Cupa poligrafiei" are loc 
de fiecare dată în zilele de 1 și 2 
Mai, inițiatorii ei au și început 
pregătirile pentru cea de-a opta e- 
diție. „Dar — ne-a spus cu pă
rere de rău secretarul asociației 
sportive, Albert Starck — ni s-a 
comunicat de la federația de re
sort că în acest an concursul nos
tru n-a mai fost inclus in calen
darul competițional" (I).

Credem că necazul merituoasei 
organizatoare A. S. Tipo va fi înlă
turat. Nu de alta, dar trebuie ac
ționat mai mult în ceea ce privește 
dezvoltarea orientării turistice...

M. Fr.
UN BUCHET DE FLORI

Cele cinci echipe Salvamont din 
Bușteni, care intervin cu prompti
tudine la alertele provocate de ră
tăcirea sau accidentarea turiștilor 
ce nu respectă marcajul traseelor, 
au salvat în cursul anului 1973 din 
ghearele morții 41 de cetățeni și 
două mari grupuri de școlari ve
nite din București. Merită un bu
chet de flori, pentru nobila lor ac
tivitate extraprofesională,. Ion Bratu,

• Peste 500 de elevi și eleve, 
membri ai asociației sportive 
P.T.T. București, au fost pre- 
zenți la startul crosului desfășu
rat pe traseul din cartierul 
Drumul Taberei. Iată învingă
torii diferitelor probe : Grigoret a 
Coliea, Teodor Necola, Elena 
Ionel, Gabriel Năstase, Magda
lena Lascu și Vasile Ciobotaru.

D. CHIOSE
secretarul asociației sportive

P.T.T.

• De curînd, a apărut la Iași 
o lucrare cu conținut metodic, 
care se adresează cadrelor di
dactice de specialitate din în- 
vățămintul general. Izvorîtă din 
necesitatea de a acorda școlii 
un sprijin deosebit în transpu
nerea în fapte a Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe- 
bruarie-martie 1973, lucrarea a- 
duce un aport substanțial la 
creșterea eficienței procesului 
instructiv-educativ.

Alexandru NOUR — coresp.

Radu Coța, Valentin Nicolau, Gheor
ghe Pucheanu, Niculae Blegu, Va
sile Stoica, Gheorghe Treabă 
și Alexandru Linguraru (toți 
salariați la Fabrica de hîr- 
tie), care au participat cu suc
ces la cele mai multe acțiuni. 
(Tr. I.).

MECANIZATORI 
IN ÎNTRECERE

în cadrul asociației sportive A- 
gronomia din Curtea de Argeș au 
avut loc pasionante întreceri la te
nis de masă, șah, haltere și trîntă, 
contînd pentru prima etapă a „Cu
pei mecanizatorului argeșean". Din
tre cei aproape 600 de participant! 
(fete și băieți) au reușit să se ca
lifice în faza finală pe județ ur
mătorii sportivi : Georgeta Mățău, 
Stan Ciobanu (tenis de masă). Va
lentina Mihăilă, Gheorghe Lazăr 
(șah), Nicolae Dănilă, Octavian Ra

dulescu, Gheorghe Enescu, Constan
tin Chirculescu, Vasile Săroi, Du
mitru Ibric, Melhior Dunăreanu și 
Constantin Cazacu (trîntă și hal
tere).

Emanoil STERESCU — coresp.

CEL MAI TÎNÂR SPORT
în urmă cu șase luni, în orașul 

Zalău (jud. Sălaj), a luat ființă 
secția de box de pe lîngă clubul 
sportiv din localitate. Un mare nu
măr de tineri, iubitori ai scrimei 
pugilistice, care pînă atunci nu au 
avut posibilitatea să practice boxul, 
ci numai să-l vadă, au răspuns che
mării lansate de conducerea sec
ției, populînd sala de sport a șco
lii generale „Simion Bărnuțiu".

Prima evoluție în ring a boxe
rilor din Zalău a fost cea de la 
Bistrița, . în compania echipei C. S. 
Gloria, unde au fost învinși cu 
scorul de 23—17. Acest prim in
succes nu i-a df.j'fiurajat pe

Vasiile C. Vasile din comuna 
Potlogi județul Dîmbovița, me

canic la stația de utilaj de trans
port București și Rece Matei 
din Corabia, maistru distilor la 
întreprinderea de vinificație Olt 
au cîștigat la Loto, fiecare cite 
un autoturism „Skoda S. 100". 
Ambii fericiți ne-au povestiți e- 
moționant aflarea numerelor 
cîștigătoare nrecum și bucuria de 
a fi cîștigători. Ei și-au exprimat 
intențiile de a vizita împreună 
cu familiile locurile cele mai 
pitorești din. țară și străinătate 
cu autoturismele cîștigate. Unul 
dintre ei afirmă: „Perseverența 
este cheia succesului" referin- 
du-se la faptul că este un pa
sionat participant la sisteme și 
deci cîștigul este un rezultat fi
resc al perseverenței sale.

băieți. Ei au continuat să 
muncească cu multă conștiin
ciozitate, reușind apoi să ob
țină trei succese în fața unor for
mații valoroase : 30—17 cu C.I.L. 
Sighetul Marmației, 26—25 cu C. S. 
Baia Mare și 19—17 cu A. S. Teh- 
nofrig Cluj. Iată în fotografia ală
turată pe tînărul antrenor și ele
vii săi, care și-au pus în gînd să 
reprezinte cu cinste culorile orașu
lui și chiar ale județului lor, deoa
rece boxul este cel mai tînăr sport 
pe aceste meleaguri.

Mihai T, CHETA — coresp.

MICUL LUPTĂTOR

Ajunsă la a treia ediție, „Cupa 
micul luptător" la trîntă a reunit 
de data aceasta elevi de la 12 
școli generale din Brăila. Fiecare 
echipă a fost alcătuită din cite 10 
copii, care s-au întrecut cu dîr- 
zenia specifică viratei lor. în mod 
deosebit s-au remarcat în prima 
etapă reprezentanții școlilor gene
rale nr. 3, 20, 24, 19 și 10.

D. C’RISTACHE - coresp. >

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 27 MARTIE 1»74

EXTRAGEREA I : 31 15 33 23 32 5

EXTRAGEREA a ll-a : 26 24 18 
39 13.

Fond general de cîștiguri: 1.129.578 
lei, din care 143.021 lei report.

Plata premiilor pentru această tra
gere se va face astfel :

In Capitală începind de la 4 apri
lie 1974, pînă la 27 mai 1974.

în țară, de la 8 aprilie la 27 mal 
1974.

Rubrică redactată de
LOTO - PRONOSPOB1



Nr. 7725

in c m. VICTORIA NETĂ ASUPRA NORVEGIEI
de hochei

GRUPA B RELANSEAZĂ ECHIPA
LJUBLJANA, 27 (prin telefcm) — 

Marți noapte, la încheierea jpcului 
R.F. Germania — România, situația 
echipei noastre în clasament a deve
nit îngrijorătoare. Ea a cobortt pe 
locul 6, în zona periculoasă a retro
gradării, meciurile cu Norvegia 
Japonia căpătînd. dintr-odată, un 
racter decisiv pentru menținerea 
grupa B a campionatului mondial 
hochei.

Rezultatele colaterale (victrfria din 
ultima secundă a japonezilor în fața

și 
ca- 
în 
de

Chiar dacă, socotim
4—3, Bandaș ar fi fructificat ____
excelentă pe care a avut-o și ar fi 
egalat. Sintetizînd într-o ultimă fra
ză aspectul întîlnirii, am putea spu
ne că echipa română a pierdut greu, 
dar... sigur. Scor final, R.F. Germa
nia - 
3—2).
15.37
48.51
15,48)
învingători,

noi, la scorul de 
ocazia

- România 6—3 (2—0,
Realizatori : Schloder 

și min. 35,55), Kuhnaki 
și min. 50.26), Philipp 
și Funk (min. 40.08) 

respectiv Pană

1—1,(min. 
(min. 
(min. 

pentru
(min.

ROMÂNIEI
ganizat, înainte de toate, comparti
mentul defensiv, anihilînd posibilită
țile de contraatac ale unui adversar 
rapid și Incisiv.
armă tactică amputată, 
n-au ' ___ _
faze periculoase la poarta 
apărată cu aplomb de Valerian Ne- 
tedu. Scorul putea fi fără îndoială 
mai mare, dar hocheiștii noștri — 
care au și ratat o serie de ocazii fa
vorabile — au urmărit numai victo
ria, care să-i îndepărteze de zona pe-

Cu principala lor 
scandinavii 

reușit decit uneori să creeze 
noastră, SUCCESUL JOCURILOR AMERICII CENTRALE

ȘI ALE MARII CARAIBILOR

Pag. 'a 3-ă

NOI SURPRIZE
IN CIRCUITUL W.C.L

Năstase, Alexander și Borg

învinși in primul tur

l

O strălucită afirmare
Capitală ar- 
polo, Cornel

Recent s-a întors în 
bifcrui internațional de 
Mărculescu. prezent timp de două 
săptămîni în capitala Republicii Do
minicane, Santo 
de a XII-a ediție 
ricii Centrale și 
Fiind vorba de o

a sportivilor cubanezi

Fază din meciul care a condamnat echipa Austriei la 
Wakanabe înscrie golul victoriei pentru echipa Japoniei: 4—3 !

retrogradarea in grupa C. In ultima secundă a meciului 
Telefoto : A. P. — Agerpres

austriecilor și «galul din întîlnirea 
Iugoslavia — Norvegia) nu au fost 
în favoarea hocheiștilor români, dar 
— oricum — la ora cind transmitem 
rîndurile de față (înaintea partidei 
cu Norvegia) soarta lor se mai află 
în propriile crose.

In meciul cu R.F. Germania era 
greu de scontat un succes, deși for
mația vest-germană nu prezintă o 
supraelasă. Ea este considerată, to
tuși. o echipă solidă, care practică 
un hochei foarte corect, poate puțin 
liniar și scolastic, dar suficient de 
eficace. Principala calitate a jucăto
rilor săi — care le lipsește, în gene
ral. hocheiștilor noștri — este capa
citatea de mobilizare în momentele 
cheie ale unei întîlniri. Asemenea
momente au fost două în întrecerea 
de marți noapte. La scorurile de 2—1 
și 4—3. cînd echipa română se apro
piase la o diferență de un singur 
gol. adversarii ei au reușit să se dis
tanțeze imediat, alungind primejdia 
unei răsturnări dc situație. în pri
vința meciului propriu-zis, trebuie 
să arătăm că el s-a caracterizat. în 
cea mai mare parte, prin dominarea 
formației vest-germanc. De altfel, a- 
ceastă tactică, a unei apărări foarte 
închise, economico, destructive chiar, 
ti fost adoptată cit bună știință do 
echipa română, căreia nu-i convenea 
o luptă în cimp deschis cu un parte
ner de joc mai rapid și mai tehnic. 
Ea a limitat, ce-i drept, proporțiile 
eșecului, conducted la o înfringert» ■ 
onorabilă, dar nu putea constitui. în 
nici un caz, premisa unei victorii.

33,57), Tureanu (min.
Bandaș (min. 46,55).

45,35) și

S.U.A. — AUSTRIA 6—0
4—0}

După marea risipă de 
tă în ajun, contra echipei 
sportivii austrieci au mai avut 
surse să reziste 30 de minute 
hocheiștilor de peste Ocean, 
însă, „combustibilul" lor fizic 
epuizat și jucătorii americani 
ținut o victorie destul de 
Au marcat : Usiialo (2), Schneider 
(2), Nyrop și Polich.

<0—0, 2—0,

efort tăcu- 
nipono. 

re
in fața 

Apoi, 
a fost 

au ob- 
ușoară.

ai 
pe 
Ei 

evi
ta

R. F. GERMANIA — OLANDA 
5—3 {0—2, 2—0, 3—1)

Olandezii, acești ..copii teribili'1 
actualei ediții a C.M., au fost 
punctul de a face o nouă șotie, 
au abordat jocul, cu adversari 
dent mai puternici, dc la egal
egal, obligîndu-i la un permanent 
angajament fizic direct, care nu le 
convenea. Echipa olandeză a con
dus eu 2—0 si 3—2. dar a cedat în 
repriza a treia, cînd a jucat mai 
mult de jumătate din timp in infe
rioritate numerică. Au Înscris : 
Knihs (2), Langner, Kretschmer și 
Kuhnackl pentru vest-germani,
pectiv Decloe, Simons și Jellema.
ROMÂNIA — NORVEGIA 4—1 (3—0, 

0—1, 1—0)
Echipa română a abordat cu maxi

mum de hotăiâre și de concentrare 
această partidă decisivă. Ea și-a or-

TGS-

ÎNTRECERILE
La Herisau au continuat meciurile 

campionatului european de hochei pe 
Eheată rezervat juniorilor (Grupa A). 
Echipa U.R.S.S.. deținătoarea trofeu
lui, a învins cu scorul de 14—1 
(5—0, 3—0, 6—1) echipa Elveției. Se
lecționata Cehoslovaciei a dispus cu 
scorul de 7—3 (2—2. 3—1, 2—0) de 
formația Poloniei. In clasament con
duce U.R.S.S.. cu 6 p. urmată de 
Suedia — 4 p. (un meci mai puțin 
jucat). Cehoslovacia — 4 p. Finlan
da — 2 p. Polonia și Elveția — Op.

★
In orașul Poprad s-a disputat în

tîlnirea dintre echipele Cehoslovaciei

cehoslovaci 
cu scorul 
Pentru e-

HOCHEIȘTILOR
și Finlandei. Hocheiștii 
au terminat învingători 
de 3—1 (2—0, 0—1, 1—0).
chipa cehoslovacă au marcat Nedo- 
manski. Holik și Martinec, iar pen
tru oaspeți a înscris Leppa.

★
In turneul de la Praga, echipa 

Skoda Plscn a învins la limită : 4—3, 
formația Torpedo Gorki. Alte re
zultate : Dinamo Riga — Sparta Pra
ga 3—2 : Traktor Celiabinsk — V.S.Z. 
Kosice 6—5 : Torpedo Gorki K.H.Z. 
Litvinov 5—2 : Dinamo Riga — Sko
da Ceske Budejovice 6—2.

Incepind de astăzi, la Botoșani AGENDA
FINALELE REPUBLICANE

DE LUPTE GRECO-ROMANE

ALE JUNIORILOR
Pentru prima dată sala de sport din 

Botoșani va găzdui o mare competiție 
de lupte. Incenînd de astăzi și pînă sim- 
bătă în această sală se vor desfășură 
finalele celei de a 29-a ediții a campio
natelor republicane individuale de lupte 
greco-romane ale juniorilor (mari și 
mici). La această ediție s-au calificat 
un mare număr de sportivi, 263. Cel mai 
mulți sînt la categoriile 52, 57 șl 63 kg. 
13—19 luptători (juniori mari). 43. 52 Și 
65 kg. cite 15—18 (juniori mici).

în lupta pentru întîietate se află, la 
majoritatea categoriilor de greutate, și 
campionii de anul trecut. Confruntările 
se vor desfășura pe trei saltele, pentru 
conducerea acestora au fost desemnați 
cei mai buni arbitri, printre care Va
lentin Bați (Timișoara). Gheorghe Mar
ton (Cluj). Constantin Popescu și Vasile 
Tetli (București), purtători ai ecusonu
lui F.I.L.A. De asemenea, vor urmări 
întrecerile și antrenorii lotului olimpic 
Ion Comeanu și Ion Cernea.

festiv organizat de 
șah bucureșteană, în- 

martie s-a încheiat cu 
victoria candidatei de maestru Vera 
Zsigmond, care a totalizat 71 o 
puncte. în clasament urmează Ana 
Apostolescu, Rodica Vizdei ■6!/j, Ve- 
turia Simu, Eugenia Bujoiu, Ralu- 
ca Gander 6 etc. Au luat parte 12 
concurente.

Concursul 
Comisia de 
ceput la 8

CAMPIONATUL BUCUREȘTlULUl 
PE ECHIPE

Lupta pentru cîștigarea titlului 
de campioană a Capitalei se a- 
propie de sfîrșit (mai sînt de dis
putat încă două runde), dar re
zultatul final continuă să fie in
cert. în fruntea clasamentului se 
menține Universitatea (antrenor D. 
Ghizdavu) cu 26 de puncte, tato
nată îndeaproape — surprinzător 
— de formația I. P. G. G. (antre-

TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. 1)

iremediabilă a garniturii aliniată de 
Nicu Roibescu garnitură care nu 
avea să găsească mijloacele adec
vate pentru depășirea unei apărări 
mai riguros organizată, ms.i sigură 
și mai precisă în intervenții. Rapi- 
distele cu Martha Szekely foarte 
inspirată în acțiunile ofensive Ia
tacurile sale liftate sau lobate,, al
ternate cu smeciuri în forță, și-au 
găsit aproape permanent _ ținta), 
au pus stăpinire pe joc cîștigînd 
și al doilea set, dar de o manieră 
mult mai clară. O scurtă, zvîcnire 
a avut Penicilina la începutul setu
lui trei (6—2), însă se vedea cit ’de 
colo că nu era decît un foc de paie. 
Rapid revine încet, dar sigur și în
cheie setul în favoarea sa, cîștigînd 
și întîlnirea cu 3—0 (15, 6, 9).

Au evoluat următoarele formații: 
RAPID — Florica Fugigi, Constanța 
Bălășoiu, Eugenia Rebac, Martha 
Szekely, Elena Crișan (Cristina 
Băltăreții), Ruxandra Vraniță ; PE
NICILINA — Adriana Bobeanu 
(Geta Popescu). Carolina Hatură, 
Ana Chirîțescu (Georgeta Tănase), 
Aurelia Ichim, Cristina Popa (Flo
rentina Itu), Nadia Sava (Mihaela

riculoasă a clasamentului. Astfel, re
prezentativa României acumulează 5 
puncte și intră chiar în lupta directă 
pentru medalia de bronz a grupei B 
a C. M. de hochei. Realizatori : Bașa 
(min. 4), Pană (min. 5), Axinte (min. 
19), Bandaș (min. 49), pentru Româ
nia, respectiv Tliorkildsen (min. 37).

Voleriu CHIOSE

Domingo, la oea 
a Jocurilor Aine- 
Mării Caraibilor, 
competiție tradi

țională care reunește din patru în 
patru ani pe cei mai buni sportivi 
din această parte a globului. C. 
Mărculescu ne-a oferit cu amabili
tate o serie de amănunte interesan
te despre această mică „Olimpia
dă", în cadrul căreia a Și condus 
cele mai importante meciuri ale 
turneului de polo.

— Mai întîî, cîteva precizări des
pre gazdele competiției.

— Republica Dominicană împarte 
cu Republica Haiti, teritoriul unei 
insule, aflată în Marea Caraibilor 
între Cuba și Porto Rico. Pe o în
tindere de aproape 50 000 km pă- 
trați locuiesc 3 500 000 de domini
cani care vorbesc limba spaniolă. 
Gazdele au făcut eforturi inimagi
nabile pentru a organiza, pentru 
prima oară, aceste Jocuri. In mai 
puțin de un an au construit un 
stadion olimpic cu 60 000 de locuri, 
un velodrom, o sală de baschet pen
tru 10 000 sfiectatori, un poligon, 6 
terenuri de tenis bituminizate și 
trei piscine pentru înot, polo și să
rituri. Din punct 
și arhitectonic — 
nate.

— Ce amploare 
rile la care ați asistat ?

— Am fost 
sionat. Peste 
22 de țări au 
derea festivă, 
lordului 
C.I.O., și la întrecerile 
a 15 ramuri olimpice, 
oferit do participant. îmbrăcațj în 
costumele lor tradiționale, a fost

magnific. Tinerii din Cuba. Mexic, 
Venezuela, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, Costarica sau Insulele 
Virgine au dansat și cîntat împreu
nă, iar apoi au scris pe gazon, cu 
trupurile lor vin joase, cuvîntul 
PACE în mai multe limbi.

— Cîteva impresii de la mani
festațiile sportive pe care le-ați 
urinării.

de vedere tehnic 
construcții minu-

au avuj, întrece-

de-a dreptul impre- 
3000 de sportivi din 
luat parte la deschi- 
onorată 

Killanin,

La Fontainebleau S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL
INTERNAȚIONAL DE PENTATLON MODERN

pe primele locuri în proba de călărie
bazelse
conți-

Doi sportivi români —
PARIS, 27 (prin tefcefon). Pe 

sportive de la Fontainebleau a 
nuat marți și miercuri concursul inter
național de pantatlon modern. S-a des
fășurat mai întîî proba de cros, iar 
miercuri, la încheierea întrecerii, proba 
de călărie. La cros a terminat învingător 
sportivul francez Cortes, care a parcurs 
traseul în 13:13,0 — 1186 p. Dintre spor
tivii români cel mai bine s-a clasat Du
mitru Spirlea. sosit pe locul opt în

SEMIFINALELE C.C.E.

LA HANDBAL MASCULIN
OSLO. 27 (Agerpres). — La Os o. 

meci tur pentru semifinalele Cupei cam
pionilor europeni la handbal masculin. 
s-.au întîlnit formația locală Qppsal și 
-echipa M.A.T. Moscova. Victoria a reve
nit -gazdelor cu scorul de 13—10 (7—5) •

HANDBAUȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

Echipele de handbal juniori ale Școlii 
sportive din Brașov au întreprins un 
turneu în Ungaria și Polonia. Sportivii 
brașoveni au evoluat mai întîî la Buda
pesta, în compania formațiilor -de ju
niori ale clubului Foresncvaros. cîștigînd 
ambele partide : 8—5 în meciul feminin 
și 18—13 în cel masculin. In continuare, 
elevii brașoveni au jucat 4a Rzeszow, în 
Pdlonia. ’ Iată rezultatele înregistrate :■ 
10—14 cu formația de senioare a clubu
lui ASZ Rzeszow și 19—7 cu cea de ju
nioare : 21—9 cu o ccmpinată masculină 
a orașului și 22—49 cil echipa de seniori 
a clubului ASZ Rzeszow.

SAHISTĂ4

nor prof. univ. Leonida Sîrbu) cu 
23 de puncte. Șanse apreciabile 
păstrează încă și echipele I.T.B. 
și Vulcan ambele cu cite 22 de 
puncte. Pe tocurile următoare se 
afiă formațiile A.S.E.. Locomotiva 
19, Politehnica, Spartac 18 etc. In 
coneurs. destul de apropiat ca va
loare de divizia A, sînt angajate 
12 echipe.

CUPA TINERETULUI
S-a încheiat finala pe Capitală, 

destinată elevilor între 11 și 14 
ani. La băieți a cîștigat Lucian 
Santa (clasa a VII-a. Șc. gen. nr. 
80), iar la fete victoria a fost îm
părțită între elevele Georgeta Co- 
man (clasa a VIII-a, Șc. gen. nr. 
86) și Daiana Stotzki (clasa a Vl-a, 
Șc. gen. nr. 149). Prima menționa
tă pare să fie un talent autentic, 
demn de cultivat cu toată atenția.

T. R.

AL CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI
Tănase). Bun arbitrajul cuplului 
O. Drăgan (Timișoara) — D. Bă- 
dulescu (București).

Era de așteptat, ca cea de a 
doua partidă a etapei, Dinamo — 
Farul, să ofere numerosului pu
blic localnic un spectacol mai de 
calitate, dat fiind faptul că prima 
formație era creditată cu o ast
fel de evoluție din etapa preceden
tă, iar constănțencele jucau în fața 
publicului propriu. Dar nivelul 
partidei dintre ele a fost pur și 
simplu sub orice critică, datorită 
incalificabilei riposte pe care Fa
rul a dat-o echipei bucureștene. 
Dinamo a cîștigat cu 3—0 (9, 4, 6), 
în mal puțin de o oră de joc. 
Firește, învingătoarele nu au nici 
o vină că adversarele nici nu s-au 
văzut în joc, și că, astfel, meciul a 
enervat la maximum asistența. 
Credem că întregul adevăr despre 
comportarea Farului în această 
partidă și chiar în turneele finale, 
poate fi comprimat în reflecția 
unui spectator localnic care se în
treba la sfîrșitul jocului: ~
Farul nu participă astăzi la tur
neu ?“ 
că lotul echipei constănțene 
prinde cîteva jucătoare cu o lun
gă activitate in divizia A, unele

„Dar

Și trebuie să nu uităm 
cu-

chiar foste sau actuale componente 
ale loturilor naționale. Dinamo a 
utilizat următoarea formație : Ve
nera Hoffmann, Emilia Stoian, Pe- 
truța Tache (Margareta Șorban), 
Maria Dobrogeanu, Helga Bogdan, 
Alexandrina Constantinescu. Me
ciul nu a pus nici un fel de pro
bleme arbitrilor Gh. Ferariu (Bra
șov) și Z. Patru (București).

Ultima partidă, Constructorul — 
C.S.M. Sibiu, nu a făcut notă dis
cordantă cu partidele anterioare, în 
privința calității jocului prestat de 
cele două formații. Sibiencele, ma- 
nifestînd evident consecințele efor
turilor depuse cu o seară înainte, 
în fața Rapidului, au apărut în te
ren aproape complet schimbate și, 
nu după multă vreme de la începu
tul partidei, au cedat din punct de 
vedere fizic. Formația bucureștea- 
nă a luptat cu multă ambiție, a 
acționat ca o echipă omogenă și, 
grație forței de atac a trăgătoare
lor Victoria Carandă, Paula Cazan
giu și Doina Rusu, bine dirijate în 
teren de Daniela Steriade, au obți
nut o prețioasă și meritată victorie 
cu 3—0 (9, 14, 13). Foarte bun ar
bitrajul brigăzii : C. Mușat (Con
stanța) — Al. Dragomir (București)

13:58.0 — 1051 p. Ceilalți componenți ai 
echipei noastre au realizat următoarele 
rezultate: Francisc Rolik 14:08,0 — 1021 
p: Albert Covaci 14:22.o — 979 p; Con
stantin Călina 14:48.0 — 901 p. Pe echipe, 
proba a revenit primei reprezentative a 
Franței cu 3369 p. Selecționata României 
s-a situat pe locul 5 cu 2973 p.

Proba de călărie s-a desfășurat sub 
semnul dominării coneurenților români. 
Doi dintre aceștia. Rolik și Covaci, s-au 
clasat pe primele două locuri, cu punc
tajul maxim de 1100 p. Din păcate, cei
lalți doi componenți ai echipei române 
au tras la sorți rai ‘mâl slabi, inregis- 
trind multe penalizări pe traseu. Astfel 
că Spirlea s-a clasat pe locul 27 cu 
794 p. iar Călina pe locul 31 cu 612 p.

Pc pilmul loc. la individual s-a clasat 
Kancsal (Ungaria) cu 5268 p. iar pe 
echipe — selecționata Ungariei cu 15379 
p. Echipa română s-a clasat Pe locul 3 
cu 14319 p. iar primul dintre sportivii 
noștri a fost Rolik (locul 9) cu 4876 p.

ATLE1II SOVIETICI
învingători in crosul

— Partidele turneului de polo (în 
finală Cuba a învins Mexic 
cu 4—2) nu mi-au răpit pr-ea 
mult timp, astfel că am putut ur
mări zilnic un program larg și va
riat. De la bun început trebuie ?ă 
subliniez că, la majoritatea disci
plinelor. pe primul pian al dispu
telor s-au situat reprezentanții Cu
bei și Mexicului. în cele din urmă 
cubanezii au obținut un succes stră
lucit cucerind 92 de medalii de aur 
față de cele 73 acumulate de 
mexicani. La atletism, superiorita
te zdrobitoare a cubanezilor, ca de 
altfel la gimnastică și volei. Me
xicanii au fost mai buni la înot, 
sărituri și ciclism.

Cu un deosebit interes a fost ur
mărit turneul 
cu mare priză 
zii, care după 
cu apreciabile 
campionat mondial din Filipine, au 
învins selecționata Porto Rico cu o 
diferență de 16 puncte. La tenis,

de baschet, un sport 
la localnici. Cubane- 
părerea mea pornesc 
șanse la apropiatul

ce] mai bun. s-a dovedit mexicanul 
Ramirez. Un spectacol deosebit l-a 
oferit și turneul de box. Trei cen
turi de campioni au luat drumul 
Venezuelei (la categoriile mici), una 
spre Mexic, iar celelalte 7 au reve
nit cubanezilor. Cele mai aplaudate 
au fost victoriile lui Correa și Ste
venson, care Și-a trimis la podea 
în primul rund pe toți adversarii 
întîlniți! în fine, cea mai mare 
surpriză a competiției s-a înregis
trat în turneul de fotbal. Trinidad 
— Tobago a eliminat echipa Mexi
cului (2—1), iar fotbaliștii cuba
nezi s-au impus (1—0) în fața se
lecționatei Haiti, finalistă a C. M. ! 
In partida decisivă, cubanezii au 
cîștigat, după prelungiri, cu 2—1.

— Desigur, după o asemenea 
competiție s-ar putea povesti multe 
lucruri. Totuși, ce v-a impresionat 
în mod deosebit ?

— Pe de-o parte, nivelul destul 
de ridicat al întrecerilor. Este lim
pede că și în această parte a lumii 
se află sportivi foarte talentați, 
care se pregătesc Ja nivelul actua
lelor cerințe ale sportului de per
formanța. Apoi, am fost de-a drep
tul mișcat de pasiunea cu care ti
nerii acestei țări au urmărit în
trecerile.'La o gală de box, 18 000 
de spectatori au stat în tribune, sub 
o ploaie tropicală, aproape trei ore, 
iar la atletism, chiar și atunci cîn'd 
în program nu erau decit serii, 
peste 50 000 de oameni aclamau p o 
cei mai buni! în sfîrșit. merită a 
fi relevat spiritul olimpic care a 
domnit permanent pe toate tere
nurile și stadioanele.

A. VASIUU

cu prezența 
președintele 
din cadrul 
Spectacolul

Telefoto : A. P. AgerpresUltima fază a meciului...
DE LA BRUXELLES

BRTXE’.I.ES. 27 (Agerpres). — Con
cursul internațional de cros, desfășurat 
la Bruxelles, a fost cîștigat de atletul 
sovietic Vasik Abdulin, cronometrat pe 
distanța de 10 000 m cu timpul de 30:35. 
L-au urmat compatriotul sau A. Gedmi- 
nas — 30:36 și cehoslovacul S. Petr — 
3(1:40.

LA KIEV — INTENSE PREGĂTIRI 
PENTRU C.E. DE BOX (TINERET)

în vederea celei de-a 3-a ediții a Cam
pionatelor europene de box pentru tine
ret. la Kiev se fac intense pregătiri. 
Reuniunile vor avea loc, între 1 și 9 
iunie, la Palatul sporturilor. In prima 
zi, la 1 iunie, va avea loc o singură «gală, 
în zilele de 2. 3. 4. 5 — sferturile de 
finală. 6 (sferturile de finală) și 7 iunie 
(semifinalele.) se vor desfășura cite două 
gale. La 8 iunie este zi de odihnă, ur- 
mînd Ca finalele să se desfășoare la 9 
iunie, de la ora 16.

Cu ocazia campionatelor, la Kiev se 
vor desfășura lucrările comitetului exe
cutiv al Ă.E.B.A.

A

TREABĂ GREA

peTeleviziunea finlandeză a invitat 
campionul olimpic la 1500 m. Pekka Va
sala. să facă o serie de transmisiuni de 
la concursurile de atletism disputate in 
diferite orașe ale țării. Succesul a fost 
desăvîrșit și campionul a fost rugat să.-, 
continue.

Federația finlandeză de atletism a opus 
însă un veto categoric. „Comentarea unui 
meci la televiziune este atît de extenu
antă, incit a-i permite lui Vasala să facă 
așa ceva, chiar din cînd în cînd. ar în
semna pierderea unei medalii potențiale 
la Olimpiada de la Montreal4*, se scrie 
în adresa federală trimisă televiziunii.

Conflictul s-a încheiat printr-un com
promis: Vasala își va ocupa postul de 
telecomentator după terminarea Olimpia
dei din 1976.

CARE ESTE LIMITA 
SĂRITURII ÎN ÎNĂLȚIME?

Sosit la Paris, americanul Dwight Sto
nes. recordman mondial al probei de 
săritură în înălțime a făcut unele Inte
resante declarații presei; „Cred că în 
ceea ce mă privește, anul acesta voi 
adăuga un centimetru sau doi actualului 
meu record. Sînt convins că. în 1975 sau 
1976 mă voi afla la granița a 2,40 m. A- 
ceastă înălțime o voi ataca, bineînțeles, 
tot în stilul flop în care evoluez în pre
zent. Sînt convins că și partizanii stilu
lui clasic, al „foarfece!4*, vor face pro
grese, astfel că în jurul anului 1980 per
formanțele vor fi apropiate, indiferent 
de stilul utilizat".

Stones consideră că pînă la viitoarea 
Olimpiadă, flop-ul va rămîne la modă. 
Există și o tendință de transformare a 
acestui stil, astfel ca atletul să po>ată 
trece ștacheta cu fața spre dînsa și nu 
cu spatele, principiul de efort și desprin
dere fiind același

SUB SOARELE ARZĂTOR 
AL PUSTIULUI

O asemenea expediție nu s-a mai vă
zut pînă acum în Tunisia, unde 20 de 
sportivi apartintod secției de velo-cros a 
federației cehoslovace de turism, au stră
bătut un traseu dintre cele niaj dificile,

ROTTERDAM. — Turneul W.C.T1 
— la programat noi întîlniri dir» 
nrimul tur. Australianul Allan Sto
ne a obtinut o surnrinzătnare victo
rie cu 6—3. 1—6, 7—5 în fata lui 
Ilie Năstase. Campionul român a 
fost deficitar. în tot cursul narti- 
dei. în loviturile de. setrviciu. O 
mare surpriză a furnizat si olande-, 
zul Rolf Thung care l-a eliminat 
cu 7—6. 6—2 ne asul australian. 
John Alexander. Alte rezultate : • 
Pilici — McManus 2—7—6. 6—4:.. 
Goven — Dent 0—7. 6—4. 7 ~ . 
Pattison — Elsenbroi/ih 6—1. 6—2 1 
Ruffels — Maud T—7—5 ; DrMS» ■ 
dale — McMillan 7-/-5. 6—4.

ATLANTA. — Rezultate mai Im-' 
portante înregistratje in turneul 

Stewart
l arell — Boro- : 
/ Hrebec — Ui-

7—5

ATLANTA. — Reu____
portante înregistrate în 
W.C.T. — 2 : Graethter - 
6—4, 3—6, 6—1 ; Plat 
wiak 6—4, 3—6, 6—ff-j 
rich 7—5, 6—4.

PALM DESERT. 4— în turneul 
W.C.T. — 3, Ion Țiriî.c a debutat cu 
o victorie, întrecindu'-1 cu 6—4, 6—2 
pe japonezul J. Kiartiiwazumi. Ame
ricanul Roscoe Tanni'r l-a eliminat 
in mod surprinzător bu 6—3, 7—5 pe 
suedezul Bjorn Borg. Alte rezultate : 
Ashe — Parun 6—3. 6—4 ; Laver — 
Machette 6—1. 6—4 ; Vilas — Leonard 
6—4, 6—4.

TEMPE. — Jucătorul român Ion 
Sântei a obtinut o victorie in pri
mul tur, eliminindu-jl cu 7—5, 7—6 
pe americanul John Byron. Bob Folz 
(S.U.A.) a cîștigat ctț 6—3, 7—6 în 
fața danezului Lere Eldstroem, iar 
cehoslovacul Jan Pijsqzky a dispus cu 
6—3. 6—2 de ameitidanul Mike Wil
kinson.

VALENCIA. — Primele partide î 
Andrew (Venezuefq') — Gauvin 
(Franța) 6—3, 6—2 Muntănola (Spa
nia) — Murcșan (România) 6—3, 
6—3 ; Lara (Mexic'» — Bernasconi 
(Franța) 6—2, 6—2 :• Gimeno (Spania) 
— Gonzales (Mexic) 6—3, 6—1.

BEAULIEU—SUR—MER. — Iată 
rezultatele înregist rate în finale : sim
plu bărbați : Horribergen (Belgia) — 
Niedzwiecki (Polonia) 9—7, 6—0 : 
simplu femei : Gapl Chanfreau. (Fran
ța) — Monique ~ ~ . . .
6—4, 6—3.

NEW YORK, -t- Tînăra jușiătoare 
americană Chris I _
cu 6—4, 6—2 pe compatrioata *ăa Sha
ron Walsh. Altfel rezultate c Lesley 
Hunt — Isabel FVrnandcz 6—-2, 6—3 ; 
Francoise Durr g_ 2 g_ 9 .
Newberry 7—6, 7—6 : Valși 
fuss — Veronica Burton 6-

fean Haver (Belgia)

Evert a elirfiinat-o

Wendy Overton
Laura Diuponț •— Tenet 
* - * " irje Ziegen-

i—2, 6—2.

CARACAS, 27 {Agerpres). — Bo-7 
xerul american dfc culoare George 
Foreman și-a api/rat titlul de cam
pion mondial la -categoria grea în- 
vingîndu-1, marți noaptea, la Cara
cas, prin k.o. tehnic în repriza a 
doua, pe șalang ferul său Ken Nor
ton. întîlnirea, tare s-a desfășurat 
pe ringul arenei ^oliedro" în pre
zența a 8 000 de spectatori, a con
stituit o simplă formalitate pentru 
fostul compion olimpic de Ia Mexic. 
Posedînd lovițuri de o forță deo
sebită, -Foremen l-a dominat copios 
pe Norton, de Ia mijlocul primei 
reprize. în rundul doi, Foreman a 
plasat un upercut și apoi o directă 
la figură,- ti’imițîndu-1 Ia podea pe 
Norton. Acesta s-a ridicat și a în
cercat să se blocheze pentru a scă
pa de avalanșa de lovituri a cam
pionului. Recepținînd lovituri 
grele, Norton a căzut din nou în 
corzi și arbitrul american Jimmy 
Rondeau a întrerupt întîlnirea, de- 
clarîndu-l învingător prin k.Q. pe 
Foreman, care a obținut astfel a 
40-a victorie, fără să -cunoască în- 
frîngerea.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Concursul internațional de schi de la 
Arosa (Elveția), contând pentru „Cupa 
Europei44, s-a încheiat cu disputarea pro
bei masculine de slalom uriaș. A cîștigat 
suedezul Ingetnar Stenmark. cronome
trat în două manșe cu timpul de 2:37,77. 
Pe locul doi s-a clasat cehoslovacul Mi
roslav Sokor — 2:39,02, iar locui trei. a 
fost ocupat de elvețianul Heini. Hemjni 
— 2:39.15. în clasamentul general .con
tinuă să conducă Christian -Witt — Doe
ring (Austria) cu 138 puncte, 
Josef Loidl (Austria), — 129 p 
Corradi (Italia) — 128 p.

urmat de 
și Giulio

de hand-Turneul internațional masculin
bal. desfășurat la Wroclaw, s-a încheiat 
eu victoria formației locale Slensk — 
5 puncte, urmată de echipele Vprwărts 
Frankfurt pe Oder — 4 p. Dukla Fraga 
— 3 p și Pogon Zabrze — OP. -Handba- 
liștii de la Slensk Wroclaw au obținut 
două victorii : 21—15 cu Vorwărts si 
22—17 cu Pogon și au terminat la egali
tate : 17—17 cu Dukla Pra-ga.

Pe patinoarul de mare altitudine „Me- 
deo“ (în apropiere de Alma-Ata), s-a 
disputat întîlnirea de -patinaj viteză 
dintre selecționatele masculine ale 
U.R.S.S. și Norvegiei, încheiată cu sco
rul de 234,5 — 220,5- p în favoarea spor
tivilor sovietici, iată câștigătorii cîtorva , 
dtotre prdbele desfășurate ; ’500 m — ' 
Kașei (U.R.S.S,) 38,02; 1.900. m.— Safro
nov (U.R.S.S.) 1:21,67: 1 500 m — Sey- 
brends (Norvegia) 2:03.20; 10 000 m — 
Sten sen (Norvegia) 15:07,75.
fi
Turul ciclist al Siciliei a fost cîștigat la 
această ediție de belgianul Roger de 
Vlaeminck care a parcurs distanța din
tre Messina și Cefalu ((185 km) în 
4h35:16 (medie orară 40.320 km). El a 
dispus la sprintul final de Patrick Sercu 
(Belgia) și de Marino Basso. (Italia).

nul Christian de Buyschere cronometrat 
pe. distanța de 212 km în 6 h 16. In cla
samentul general individual conduce 
olandezul Bal — 11 h 34:03 urmat de Lașa 
(Spania), Merckx (Belgia) și Zoetemelk 
(Olanda) — 11 h 39:03.

Turul ciclist al Cataloniei a programat 
etapa a 2-a : Ripoll — Malgrat de Mar. 
Primul a trecut linia de sosire belgia-

„Cupa Mondială" la hochei pe iarbă, re
zervată echipelor feminine, s-a încheiat 
la Mandelieu (Franța) cu victoria se
lecționatei Olandei. In finala competi
ției, sportivele olandeze au învins cu 
scorul de 1—0 (după prelungiri) forma
ția Argentinei. Punctul victoriei a fost 
înscris. în cea de-a doua prelungire, de 
Van Kollemburg. Rezultate înregistrate 
în celelalte meciuri pentru clasament : 
R.F. Germania — India 2—0: Franța — 
Austria 1—0: Belgia — Spania 2—0. Cla
sament final: 1. Olanda: 2. Argentina: 3. 
R.F. Germania; 4. india: 5. Belgia: 6. 
Spania: 7. Franța; 8. Austria; 9. Elveția; 
10. Mexic.

0 o a

în lungime totală de 1 800 km. O mare 
parte a drumului a cuprins zone de de
șert. ca și pustiuri acoperite de sare. 
Itinerarul a fost astfel alcătuit Incit 
sportivii să poată lua cunoștință de glo
rioasele vestigii ale vechii Cattagine. 
Un număr de nouă cicliști au fost ne- 
voiți să abondoneze. in special pe par
cursul zonei pustiului de sare, unde mai 
peste tot existau pungi de apă acoperite 
de nisip. în care bicicletele se scufun
dau făcînd imposibilă continuarea 
cursei fără o curățire integrală a bici
cletei.

„LIPSĂ DE RESPECT"
Raul Ramirez, noua „stea" a tenisului 

mexican, continuă să se afirme. După 
victorii la Newcombe și Năstase, în pal
maresul său recent figurează nurnete 
unui alt învins celebru, da/nezul Torbe-n 
Ulrich. Acesta s-a bătut cu dîrzenie în 
partida susținută în ultimul turneu 
W.C.T. de la La Costa (California), tre
buind totuși să-i cedeze lui Ramirez, 
după un tie-break. cu 3—6, 6—7.

Victoria aplaudată, pe merit. I se 
poate reproșa învingătorului doar »,lipsă 
de respect“ față de adversar, care — re
țineți — este cu trei ani mai bătrîn de- 
cît... tatăl lui Ramirez. Intr-adevăr, Ul
rich numără acum 45 de ani, iar Ra
mirez Sr. doar 42!

OLIMPIADELE PRESCHIMBĂ 
FATA ORAȘELOR

Norvegiana „zburătoare pe schiuri" după aterizarea la 82,5 m.Dr. Alois Lugger, primarul orașului 
Innsbruck, care — după cum se știe — 
va găzdui, în 1976, pentru a doua oară 
o Olimpiadă de iarnă, a făcut următoa
rele declarații cu privire la efectele pe 
care le poate avea organizarea J.O. asu
pra orașului gazdă:

„Orașul Innsbruck a făcut mari pro
grese edilitare, cu ocazia organizării 
Jocurilor din 1964. S-au construit atunci 
cîteva magistrale pentru automobile, pre
cum și un mare viaduct peste o cale fe
rată. Un întreg cartier de locuințe a fost 
puș la dispoziția populației, imediat ce 
funcția sa de Sat olimpic a încetat să 
mai existe. In localul nou construit pen
tru Centrul de presă, funcționează la ora 
actuală o Facultate de chimie. Orașul 
va continua să sș preschimbe pentru a. 
face față marilor sarcini organizatorice

Impuse de ediția 1976. Se vor construi 
trei noi poduri, o mare clădire pentru 
Centrul de presă (care va deveni ulteri
or un Institut pedagogic) șl 12.080 de a- 
partamente care ulterior vor putea fl 
închiriate de simpaticii tirolezi, primitoa
rele gazde ale Olimpiadei albe.

UIMITOARELE RECORDURI 
ALE ANITEI

Organizatorii marilor concursuri_________ de
schi de la Holmenkolen (Norvegia) au 
rămas nedumeriți cînd in fața lor a apă
rut o delicată fetiță. în virstă de 17 ani, 

■ care cere insistent să fie primită- la pro
ba de sărituri cu schiurile de la marea

trambulină. Ei au trebuit s-o primească,’ 
deoarece Anita Wold reușise, Intr-adevăr, 
la săriturile preliminare un fantastic salt 
de 82,5 m.

Este oare Anita Wold prima săritoare 
cu schiurile din sportul feminin? Nici
decum. Cronica pomenește de Gunhild 
Bdlland, care a stabilit primul record 
al genului în anul 1878, cu o performanță 
de... 6 m. Abia în 1920. o altă schioare 
s-a încumetat să se apropie de trambu
lină. anume austriaca Lanberg. care a 
preluat conducerea cu un salt de 24 
Cu 18 ani mai tîrziu, o norvegiană
Johanna Kojstădt — realizează pe tram
bulina de la New Hampshire un nou re
cord de 69,5 m, rămas în picioare pînă 
la recenta nerform antă «- Ani tei.

m.



IN ETAPA DE IERI, 24 DE GOLURI 
(DIN CARE 18 IN NUMAI 3 JOCURI !)

N-A FOST LN ADI V MH I DERBY 9 •• LUPTĂ DRAMATICĂ IN DEALUL COPOULUI

Meciul acesta se anunța — prin 
poziția fruntașă în clasament a ce
lor două combatante, prin 
că erau liieîlnvinse în retur „ 
nici una din ele nu primise vreun 
gol în această primăvară 
tentanț dei'by de etapă-

N-a foști însă nici de departe 
așa, pentrți că „team“-ui arădean 
(lipsit de importul de obicei consi- 

‘ derabil al lui Broșovsehi și handi
capat de stilizarea a trei jucători 
— Axent-ej Doniide și Purima — 
insuficient ■ refăcuți după recente 
accidentării a dat o replică palidă 
unui „unspîrezece" solid și omogen 
ca cel prețzentat ieri de Dinamo, 
astfel îneît suita de 8 meciuri de 
campionat jfără înfrîngere, cu care 
Pe bună dreptate se 
U.T.A., a ifost întreruptă 
dur. Acest sever 4—1 se 
însă nu numai prin carențele în
vinșilor (caire au prezentat un atac 
timid și așteptînd totul de la Kun, 
precum și o apărare indecisă, gre
oaie) ci și prin forma bună a în
tregii formalii dinamoviste, ieri în 
vervă de joc, cu obunăconlucra- 
're între compartimente, cu o con
tinuă mișcare în teren.

S-a văzut din primele minute ale 
jpcului că U.T.A. mizează pe „car
tea apărării- grupate și a contra
atacului", elocvente fiind mai ales 
așezarea lui Burima ca mijlocaș 
de închidere, îți fața celor doi fun
dași centrali și poziția mai puțin

faptul
și că

un

mândrea 
în mod.
explică

avansată decît de obicei a lui Do- 
rnide- Cu toate aceste precauții, 
arădenii n-au putut evita o domi
nare punctată de multe faze de 
gol la poarta bravului Iorgulescu. 
După ce D, Georgescu a ratat o 
ocazie imensă (min. 17), apărăto
rul buturilor arădene a intervenit 
salvator la voleui din întoarcere 
al lui Dumitrache (min. 19) și apoi 
a respins, din cădere, cu piciorul, 
șutul puternic al lui Moldovan

nîndu-l“ astfel pe Iorguleseu care 
—- cîteva ■ minute mai înainte — 
îi „suflase" lui Dudu Georgescu un 
gol gata făcut. Meciul aparține, în 
continuare, bucureștenilor. în min. 
65, ei urcă scorul prin Dutlu Geor
gescu (cap, cu boltă, la colț, din 
centrare», lui Deleanu), dar neobosi
tul Kun nu se împacă cu inefica
citatea atacul ?i său si, după ce în 
min- 68 îl obligă pe Constantinescu 
să respingă in extremis, cu picio-

POLI IAȘI 3(1)
necazuri apărării ad- 
arhicunoscuț, pe con-

UNIV. CRAIOVA 4fi)

Stadionul Dinamo : teren bun : timp frumos : spectatori, aproximativ
20 000. Au marcat : DUMITRACHF. (min. 33 și 57), D. GEORGESCU (min. 65 și 
89, ultimul din 11 m), KUN (min. 82). Raport de cornere : 10—3. Raportul su
turilor la poartă : 24—9 (pe spațiul porții : 12—4).

DINAMO : Constantinescu — G. SANDU, DOBRAU (min. 80 : Cheran), 
SATMAREANU II. DELEANU — R. NUNWEILLER (min. 80 : Săleeanu). DINU 
— Moldovan, D. Georgescu, Dumitrache, Lucescu.

U.T.A. ; IORGULESCU — Birău. Kukla, POJONL Popovici — Axente, 
Purima. Domtde — Munteanu, KUN, Trandafilon.

Arbitru Gr. BIRSAN (Galați) 44444. ajutat la linie de Tr. Moarcăs 
(Brașov) și T. Trolin (Galați).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 0—0,

(min. 23). El n-a mai putut însă 
interveni la reluarea din apropie
re a lui Dumitrache. care a fruc
tificat sigur o abila eentrare a lui 
Lucescu, din apropierea liniei 
fund. După acest gol din min. 33, 
U-T.A. a ieșit ceva mai mult la 
joc, dar apărarea lui Dinamo — 
cu un prompt joc Ia ofsaid — a 
ținut mereu departe pericolul de 
poarta sa.

După pauză, oaspeții își prelun
gesc revirimentul și în min. 59 
Popovici ajunge în poziție de gol 
dar... n-are abilitatea atacantului ! 
In sqhimb, dup.4 o scurtă combinat > 
în careu, Dumitrache majorează sco
rul cu un șut bine plasat, „sancțio

rul, ia o minge pe cont propriu și 
o expediază in plasă, 
Dinamp mai ratează 
(Dumitrache înalță o minge peste 
bară, de la 
i’cnța de 3 goluri.
minut, prii penaltyui 
de Dudu Georgescu, în 
ti-Ju 
către Kukla.

în ansamblu, un joc destul de 
plăcut, dar meritele în realizarea 
lui sînt. inegale. Pentru că arădenii 
ne-au cate pus ne gînduri : chiar 
atît de mult contează prezența sau 
absența lui 
lor ?

în min. 82.
în min. 87

4 m n și
în

reface dife- 
penultimul 

transformat 
urma faul- 

in careu comis asupra sa de

Broșovsehi în echipa

Radu URZîCEANU

IAȘI, 27 (prin telefon)
Derbyul acesta a început, de fapt, 

cu o etapă înainte. Atunci cînd ie
șenii au reușit la Cluj un punct pe 
care și-l doreau de mare sprijin pen
tru întreaga primăvară, iar.craiovenii 
pierduseră, neașteptat, acasă, un 
punct ce i-a pus brusc în alertă. Pe 
un asemenea fond psihic, urma să se 
tranșeze o luptă în care fiecare e- 
chipă se temea și spera în același 
timp. Constantin Cernăianu se temea 
de ineficacitatea primelor 20 de mi
nute : „Dacă înscriem in acest timp 
un gol. vom marca mai multe !“ de
clara el înainte de meci. Pentru Ilie 
Oană singura șansă era să forțeze 
moralul, ușor fragil, al liderului 
printr-un joc nu numai de elan, dar 
și gîndit. Ceea ce însă n-au reușit 
ieșenii. Dar. în fața unei defensive 
masive, supraaglomerate, gazdele 
și-au pierdut luciditatea și iureșul lor 
a fost repede „pus la punct" de ma
turitatea liderului. Acel minut 19. 
cînd un mijlocaș (DEȘELNICU) și 
nu o extremă, a pătruns viguros, în
scriind de la cca. 25 de metri cu „colaborarea" portarului Costaș, în zi 
foarte, foarte slabă, acel gol a schimbat brusc echilibrul moral, dînd 
de înțeles că echipa olteană ține nea
părat să-și respecte blazonul. Jocul 
său mai matur a făcut ca al doilea 
gol (în min. 37 înscrie ȚARALUNGA 
după un sprint spectaculos) să pară 
firesc, deși lasă stadionul din Dealul 
Copoului fără speranță. Partida nu e 
totuși jucată ! Pentru că în finalul 
reprizei gazdele încep să judece cît 
de cît acțiunile, Romilă îl angajează 
pe un culoar bun pe LUPULESCU 
și acesta înscrie, născînd atîtea alte 
iluzii.

Cernăianu avusese însă dreptate. 
Știa că declanșarea atacului său va

produce multe 
verse. Și jocul , .
traatac, al liderului aduce in min. 56 
al treilea gol în favoarea oaspeților, 
după un „un-doi“ reușit între Oble- 
menco și ȚARALUNGÂ care a lăsat 
împietrită apărarea moldoveana. Gaz
dele, însă, forțează cu ultimele pu
teri reducerea handicapului, au cî- 
teva minute bune de iureș continuu 
și. în min. 63, reduta olteană, presată 
de Romilă, cedează : Niculescu vrea 
să salveze, încearcă și OPREA să 
facă același lucru, dar balonul din 
pieptul său ajunge în plasă. Spectacu
lozitatea luptei continuă însă gratie 
acelorași contraatacuri ale oaspețiloi 
și greșelilor mari de apărare ale gaz
delor. Pentru că în min. 78, MARCU 
se duce pe un unghi imposibil, dat 
il invinge de acolo pe neinspiratul Cos- 
taș : 2—4. Și totuși echipa care simte 
„lanterna" dogorind sub ea, Politeh
nica Iași, nu renunță la speranță, Nu 
va reuși însă decît să reducă scorul

80, prin LUPULESCU, la o 
la Incze. E drept, însă, ie- 

„__  _  vor aminti de această par
tidă cu un gust amar lăsat de două 
faze (min. 87 și 89). Prima dată, 
Lupulescu se afla într-un ofsaid clar 
pentru tot stadionul ; tușierul M 
Buzea nu a semnalizat nimic, dar 
mingea a zburat peste poartă. Peste 
două minute operează legea compen
sației și același tușler semnalizează 
un ofsaid care nu fusese, derutîndu-1 
pe arbitrul de centru care opreșțe 
jocul și golul lui Spirea nu poate fi 
validat.

S-ar fi putut, deci, ca această par
tidă să se termine și la egalitate. 
Dacă nu s-a întîmplat așa se datorește diferenței de maturitate dintre cele 
două formații. Pentru că dacă gazdele 
au muncit enorm, liderul a gîndit 
mai mult și și-a găsit astfel liniștea 
și surîsul în Dealul Copoului, acolo 
unde-i atîta tristețe acum.

Mircea M. IONESCU

in rain, 
pasă de 
senii îsi

Stadionul „23 August" ; teren 
bun ; timp frumos, vlnt ușor : 
spectatori, circa 12 000. Raport de 
cornere : 9—1. Raportul șuturi
lor la poartă : 18—9 (pe spațiul 
porții : 9—7). Au marcat : DE- 
SELNICU (min. 19), ȚARALUN
GA (min. 37 și 56), MARCU (min. 
78) ; OPREA (min. 63 — au
togol), LUPULESCU (min. 45 șl 
80).

POLITEHNICA : Costaș — Romi
lă I, SAMOILA, Stoicescu, Micloș 
— ROMILĂ II. SIMIONAȘ — 
Incze, LUPULESCU. Spirea, Ai- 
loaie (min. 74 : Sofian).

UNIVERSITATEA : Oprea — Ni
culescu. Bădin, BOC. Berneanu — 
STRIMBEANU, DEȘELNICU, 
LACi (min. 74 : Niță) “ 
LUNGA, Oblemenco 
Bălan), MARCU.

A arbitrat : OTTO 
(Satu Mare) ***★,

, BA-
— ȚARA- 
(min. 77 :

ANDERCO
,____ ______ , „ _ „ „, ajutat la
linie de V. Trifu (Baia Mare) și 
eu greșeli decisive de M.
(București).

Cartonașe galbene : Incze 
culescu.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 0—1

Buzea

și Ni-

(0-0).

STUDENȚII CLUJENI AU UITAT SĂ MAI JOACE ACASĂ!

0 NOUĂ CONFIRMARE I REZULTATUL
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STEAGUl\ ROȘU 2(1)
PITEȘTI, 27 (prin telefon)
Din anul 196'Ț, 

a mai izbutit să 
zonul de acasă, 
din Brașov! S-a 
lungul timp'Ului, 
inferioritate, al jucătorilor piteș- 
teni. Nu ne putem explica altfel 
maniera lor de a aborda și parti
da de azi, în mod pripit, nervos, 
haotic, fără nici o virtute, chiar 
și din partea unor jucători de 
bază cum ar fi Dobrin, 
Olteanu sau Troi.

După o tatonare 
echilibrul partidei este sfîșiat re
pede 
(min, 
reu a 
teanu 
urmat

F. C. Argeș, nu 
învingă pe ga
pe Steagul roșu 
creat, deci, de-a 
un complex de

Vlad,

de rutină,

de golul lui ȘERBANOIU 
9 — pasă oportună în ca- 
lui Anghel, Vlad și C. Ol- 

sînt descumpăniți). Ce a 
este lesne de închipuit,

stadionul „i Mai" ; teren bun ț 
timp excelent ; spectatori, apro
ximativ 15 000. Au marcat : ȘER
BANOIU (min. 9), JERCAN (min. 
27 din 11 m), PESCARU (min. 51). 
Raport de cornere • 8—1. Raportul 
șuturilor la poartă : 11—10 (pe 
spațiul porții : 6—4),

F. C. ARGEȘ : Ariciu (mta. 5T. 
Stan) — Pigulea, C. Olteanu, Vlad, 
Ivan — Mustățea, M. Popescu — 
Troi, Radu (min. 70 : Roșu), Do
brin, Jercan.

STEAGUL ROȘU : PURCARU — 
Hîrlab, JENEI, M. OLTEANU, An. 
gbelini — ȘERBANOIU, CADAR — 
ANGHEL. PESCARU Ghergheli, 
Gviirli (min. 77 : papuc).

A arbitrat : K. GHEMIGEAN
(București) *-*-*-*-. ajutat la tușă 
de A. Paraschiv (București) 
1. Rus (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene • Dobrin
C. Olteanu.

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : 1—0 (1—0).

Și

Și

adică un asalt masiv spre butu
rile lui Purcaru. Mai greu se 
poate imagina, însă, drumul ales 
de echipa gazdă pentru obține
rea dezideratului său. Se impunea 
o frînă lucidă avîntului necontro
lat, nervilor descătușați, o factu
ră adecvată pentru a putea des-

trăma o apărare mobilă și 
mă. Dar F. C. Argeș s-a 
postit cu tot efectivul în față, pa
sele nu au avut precizie, rezolvă
rile ofensivei s-au redus la cen
trări stereotipe sau 
individuale, pe spații 
rate, fără sorți de izbîndă. 
tuși, în min. 27, gazdele

fer- 
nă-

pătrunderi 
aglome- 

To- 
ega- 

lează prin JERCAN, din penalty, 
după o fază în care arbitrul în
tâlnirii a interpretat, după păre
rea noastră, excesiv de server re
gulamentul (la o lovitură liberă de 
la22m, Vlad avansează în careul 
advers și, atunci cînd se înalță 
în așteptarea mingii, care 
fapt l-a ocolit, este contrat 
brațul lui Pescaru, care se 
ța concomitent; la mijlocul 
renului, această fază ar fi 
cut, probabil, neobservată).

După pauză, profilul jocului nu 
se schimbă, doar greșelile piteș- 
tenilor se îndesesc și se ampli
fică. Pășind fără adresă, ei sînt 
primii care facilitează posibili
tățile de contraatac pentru adversa
rii lor. Iar în min. 51, la un șut 
— centrare, relativ cuminte, al 
Iui Anghel, Ariciu pune capac 
erorilor echipei sale, scăpind min
gea in fața lui PESCARU. 
șut din întoarcere, 
un stadion 
F. C. Argeș 
azi condiția 
primul rînd, 
plet 
Dobrin (min. 57) nu poate 
din voleu, de la 8 m de 
(floare la ureche, altădată, 
tă execuție tehnică pentru 
spectrul înfrîngerii îi aruncă pe 
jucătorii lui F. C. Argeș dincolo 
de hotarele fair-play-ului La o 
suită de simulări și vociferări, la 
presiunea sonoră a publicului, ar-

• bitrul Ghemigean rezistă, 
nistrînd, pe bună dreptate, 
tonașe galbene în tabăra 
lor.

Finalul meciului, confuz, 
vos„ a fost pigmentat de 
periculoase incursiuni 
ne, la comanda cărora s-a 
neobositul și inspiratul

după reluare, timp în care 
numeroasele ocazii rămase 

menționăm „bara"

CLUJ, 27 (prin telefon)
Hotărît lucru, universitarii clu

jeni se descurcă mult mai greu 
în meciurile de pe teren propriu 
decît în deplasare ! Așa se face 
că. la a doua evoluție a lor în 
acest sezon pe stadionul Munici
pal — după ce obținuseră „afară", 
consecutiv, o victorie și o remiză 
— „șepcile roșii" au mai pierdut 
încă un punct (al treilea din patru 
posibile). Și puțin a lipsit, la un 
moment dat, să le piardă pe amîn- 
două, la fel 
Argeș, din 
rului.

Meciul a 
unui sensibil echilibru. Ambele e- 
chipe, într-o așezare 1—4—3—3, 
acționează deschis, dinamic și, u- 
neori, spectaculos. In min. 2 sco
rul este... 1—1 la cornere, iar cinci 
minute mai tîrziu, cele două e- 
chipe ratează fiecare cite o mare 
ocazie de gol : ,,U“ prin Barbu,

Rapid prin Neagu. Gazdele încear
că să preia inițiativa, combină fru
mos, își crează numeroase situații 
de a înscrie, dar, rînd pe rînd, 
Coca (min. 10 — fază de mare 
spectacol, încheiată cu un șut din 
voleu, excelent apărat de Rădu- 
canu), Barbu (min. 18), Uifălea- 
nu (min. 20) și din nou Barbu 
(min. 22) 
trem de 
apără
ric, fără să renunțe însă la ofen
sivă, zvîcnind de două ori foarte 
periculos, pe contraatac, în min. 25 
și 27, cînd Neagu și Năsturescu 
șutează de puțin pe lîngă poarta 
iui Ștefan. Urmează alte două o- 
cazii irosite de Mureșan (min. 32) 
și Barbu (min. 36), după care Nea-

dă cu... piciorul 
cu poarta goală !

go-

cu

poziții ex-ratează din
favorabile. Oaspeții se 
dificultate. supranume-

gu (min. 38) 
lului. singur

In repriza secundă, nivelul 
tîlnirii este, ‘ 
ai primelor 45 de minute. Cu 
cepția unui debut furtunos, 
care remarcăm din nou cite o 
mare ratare la ambele porți, în a- 
celași minut — 47. Autori: Uifă- 
leanu și Neagu. Asistăm apoi, la 
un joc de uzură, cu frecvente gre
șeli tehnico-tactice, cu o scăderg^. 
treptată a resurselor fizice și cu ’ 
foarte puține faze de gol. In a- 
ceste condiții și 
două echipe par 
zultat și răsuflă 
fluierul final al

în general, sub
in- 
cel 
ex- 
în

jucătorii celor 
mulțumiți de re- 
pareă ușurați la 
arbitrului.

Mihai IONESCU
ca în partida 
prima etapă

început sub

cu F.C. 
a retu-

semnul
Stadionul Municipal : teren bun : timp excelent : spectatori, aproximativ 

10 000. Raport de cornere : 6—2. Raportul șuturilor la poartă : 15—7 (pe spațiul 
porții : 5^-3).

„U“ CLUJ : Ștefan — Porațehi, pexa, cimpeanu, Ciocan — anca. 
Fanea, Mureșan — Coca, Ulfăleaiiu. Barbu.

RAPID : Răducanu — POP, Niță, FI,. MARIN, iordan — Angelescu. M. 
STELIAN, Savu — Năsturescu (min. 74 : Petreanu), Neagu, Bartales (min. 
50 ; Manea).

A arbitrat G. BLAU (Timișoara) ajutat bine la linie de t
Szeosei (Tg. Mureș) și I. Erdos (Oradea).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 1—3 (1—2).

de 
de 

înăl- 
te- 

tre-

în plasă, 
înțelege

Un
Și 

căîntreg
nu-și poate depăși 

de echipă învinsă, în 
psihic, scoasă _com- 

și subit din formă. însuși 
șuta 

poartă 
aceas- 
el), și

admi- 
car- 

gazde-

ner- 
cîteva 

brașove- 
.aflat 

Pescaru.

Ion CUPEN

Cu o formație care a resimțit 
neașteptat de mult indisponibilită
țile survenite, Steaua s-a aflat a- 
seară la un pas de înfrîngere în 
fața suratei sale din Tg. Mureș. Ea 
s-a văzut multă vreme condusă și 
a obținut în final un rezultat de 
egalitate care, evident, o avanta
jează, fiindcă A.S.A. i-a fost supe
rioară atît din punctul de vedere 
al facturii jocului practicat, cît și 
al situațiilor favorabile de gol. E-

Stadionul „23 August", nocturnă; 
teren bun ; timp frumos, 
rece ; _ ' '
15.000. Au marcat : VARODI (min, 
12) și NASTASE (min. 58). Raport 
de cornere : 4—3. Raportul șutu
rilor la poartă : 7—18 (pe spațiul 
porții - 3—8).

STEAUA : COMAN — SATMA
REANU, Smarandache, Iovănescu, 
CRISTACHE — Stoica. Dumitriu 
IV — Răducanu (mlh. 71 : Agud), 
Năslase, lordănescu, Tătaru.

A.S.A. : Solyom — GLIGORE, 
KISS, Ispir, CZAKO — PlSLARU, 
BOlONI — VARODI, I, Mure
șan, Orza (min. 65 : Fazekaș), Haj- 
nal.

A arbitrat : V. TOPAN ■*•*★*, 
ajutat la linie de I. “ . 
(ambii din Cluj) șl, cu greșeli in 
aprecierea ofsaidurilor, Gh. Ispas 
(Constanța).

Troteul Petschovschi : !
La tineret-rezerve : 1—0

dar 
spectatori, aproximativ

v.
Cimpeanu

9.
) (1-0).

publicului 
în prima

chipa oaspe a lăsat 
bucureștean, îndeosebi 
parte a meciului, o foarte bună 
impresie prin jocul său modern, 
inteligent, prin evoluția excelentă 
a cîtorva dintre individualitățile 
sale (Czako, Pîslaru, Bolonî, Va- 
rodi), care au fost bine secondate 
de ceilalți coechipieri. Mureșenii au 
înscris un gol splendid prin VA- 
RODI (dintr-o pasă dată cu mult 
cap de Pîslarn — cel mai bun ju
cător de pe teren) și puteau obține 
un avantaj destul de net pînă la 
pauză și chiar în următoarele zece

minute 
dintre 
nefructificate 
lui Hajnal din min. 50.

Bucureștenii. care în prima re
priză șutaseră de numai două ori 
spre poarta adversă (ce-i drept o 
dată deosebit de periculos prin 
Răducanu, în min. 26). au reușit 
totuși să egaleze în min. 58, prin 
NASTASE, și în continuare au e- 
chilibrat jocul, au atacat mai mult, 
avînd chiar unele momente de 
presing la poarta Iui Solyom. Insă 
pînă la sfîrșit emoțiile mai mari 
le-a trăit tot Coman, a cărui in
tervenție magistrală din min. 62 
(la pătrunderea lui I. Mureșan) a 
salvat, foarte probabil, echipa sa 
de la înfrîngere.

Fără a scădea din meritele in
contestabile ale formației oaspe, 
trebuie să recunoaștem că Steaua 
ne-a oferit aseară una din cele 
rnai slabe evoluții ale sale, pe care 
chiar absența cîtorva jucători ti
tulari ai săi (Dumitru, Sameș, Ion 
Ion, Pantea) nu o poate justifica 
decît parțial. Este greu de explicat 
comportarea sub orice critică a 
lui Tătaru și a altora dintre co
echipierii săi, ale căror repetate 
greșeli de tehnică și de orientare 
în joc au dus în cele din urmă 
la un rezultat nesatisfăcător pen
tru o echipă ca Steaua (pretenden
tă îndreptățită la unul din prime
le locuri ale clasamentului) într-o 
partidă pe teren propriu. De aici 
și dezaprobarea zgomotoasă cu ca
re publicul (același care îi încu
rajase la început cu înflăcărare) 
i-a condus la ieșirea de pe teren 
pe fotbaliștii bucureșteni.

SURDAN A EGALAT DE TREI ORI

Constantin FIRANESCU

s. C. BACĂU 1(0)

SP.STUDENȚESC 0(a)

F.C. CONSTANTA 3(2)
POLI TIMIȘOARA 3(2)

CONSTANȚA, 27 (prin telefon)
Cît de mult au suferit spectato

rii din tribunele de pe litoral în 
partida cu studenții timișoreni 1 
Echipa lor favorită n-a reușit să 
se desprindă de partenerii de în
trecere așa cum se anticipa. E 
drept, încă din start constănțenii 
au controlat in permanență jocul, 
dar, acolo, în afara careului de 16 
m al porții apărate de Jivan, min
gea a fost plimbată de prea multe 
ori inutil de atacanții echipei, ni
meni neasumîndu-și sarcina șutu-

Stadionul „1 Mai“ : teren bun : 
timp răcoros, dar bun de joc ; 
spectatori, aproximativ 7 000. Au 
marcat : VIGU (min. 14), SUR
DAN (min. 16, 43, 78), MARCULES
CU (min. 38). CONSTANTINESCU 
(min. 65). Raport de cornere : 16— 
2. Raportul șuturilor la poartă : 
14—7 (pe spațiul porții : 6—3).

F. C. CONSTANȚA : Ștefănescu 
— Ghlrea, Stoica (min. 46 : BA- 
LOSU), Antonescu, Nistoi- — 
CONSTANTINESCU, Vigu — TA- 
NASE, Mărculescu, Negoescu 
(min. 67 : Turcu), LICĂ.

POLITEHNICA : Jivan — Mioc, 
PALTINIȘAN, Arnăut, Maier — 
Lața, MEHEDINȚU. SURDAN — 
Floareș (min. 70 : Dașcu), BUN- 
GAU, Covalclc (min. 87 : Popa).

A arbitrat : R. STlNCAN (Bucu
rești) ajutat de Fr. Co
loși (București) șl Mircea Rotaru 
(lași).

Cartonașe galbene : Surdan.
Trofeul Petschovschi • 10.
La tineret-rezerve ; 2—0 (0—0).

CÎND SE PĂREA

la poartă, de la distanță. Așa 
apărarea aglomerată a studen- 

relativ ușor,

lui 
că 
țiior s-a descurcat 
destrămînd acțiunile ofensive ale 
constănțenilor prin mingi aruncate 
în aut său chiar... în corner. Abia 
în min. 14 în urma unul fault fă
cut asupra lui Lică, la circa 18 
metri perpendicular pe poartă. 
VXGU îl... execută fără drept de 
apei pe Jivan. Două minute mai 
tîrziu însă, în urma unei mari bîl- 
bîieli în compartimentul 
constănțean (ultimul care a gafat, 
a fost Nistor), «SURDAN 
spre stupefacția tribunelor. Din nou 
joc într-o singură direcție, dar 
precipitat și acțiunile ofensive se 
sting departe de poarta lui Jivan. 
A venit minutul 38, Vigu șutează, 
în șfîrșit, din afara careului, por
tarul timișorean nu poate reține, 
mingea respinsă de el fiiind intro
dusă in gol de MARCULESCU. 
„Poli" iese iar la joc și, în min. 43

defensiv

egalează

(de data aceasta 
SURDAN aduce a 
coautori : Mioc, care s-a intercalat 
excelent în atac și Bungău. care a 
dat pasa decisivă de gol. Fază ra
pidă și poate cea mai spectaculoasă 
din întreaga partidă.

La reluare, echipa gazdă domină 
cu insistență și în min. 65 Negoescu 
transmite balonul din colțul sting 
aj careului mic Ia CONSTANT1- 
NESCU, iar acesta, din întoarcere, 
înscrie spectaculos. Cînd toată lu
mea credea că F.C. Constanța nu 
va scăpa victoria, e rîndul lui An
tonescu să gafeze (min. 77) și SUR
DAN egalează pentru a treia oară.

După aspectul general al întîlni- 
rii, F. C.-til merita victoria cu con
diția ca apărătorii să nu fi Oferit 
acel „festival al erorilor" ce le-a 
permis timișorenilor să plece acasă 
cu un mare și nesperat punct.

gafează Stoica), 
doua egalare —

Stelian TRANDAFIRESCU

imiWI tu REUȘII PUNCTUL DllliIT

UN MECI DE SLAB NIVEL TEHNIC
f.

JIUL 0

PETROLUL 0

<

PETROȘANI, 27 (prin telefon)
Scorul alb cu care s-a încheiat 

partida de la Petroșani reflectă 
fidel comportarea celor două com
batante. Ploieștenii au meritat cu 
prisosință punctul obținut, gîndin- 
du-ne, în primul rînd, la abnega
ția, la dăruirea cu care au luptat 
pentru fiecare minge. Ce-i drept, 
sarcina apărătorilor ploieșteni a 
fost întrucîtva ușurată de compor
tarea foarte slabă a atacanților de 
la Jiul, lenți, neinspirați, sterili în 
situațiile de finalizare, lipsiți de 
orientare tactică, toate aceste ca- 
i-ențe punjndu-i în nedorita situa
ție de a șuta pe întreaga durată a 
partidei numai de trei ori pe spa
țiul porții apărată de Rămureanu.

Și, pentru ca imaginea unui a- 
semenea meci să fie și mai clară, 
vom arăta că întîlnlrea a fost de
seori fragmentată de sumedenia 
mingilor aruncate în afara terenu
lui, ca și de numeroasele intrări 
neregulamentare (uneori chiar du
re) de ambele părți, sancționate 
prompt de conducătorul jocului : 
19 faulturi comise de jucătorii plo- 
ieșteni și 16 de cei de la Jiul.

Aceasta fiind realitatea, era nor
mal ca și numărul ocaziilor de 
gol să fie foarte redus. După ce 
în min. 4 Culda 
minge „acasă" 
reanu, ieșit în 
a lovit rădăcina 
porții părăsite și a revenit în te
ren, reținută în cele din urmă de 
portarul ploieștean, balon care 
a. fost la un ...deget de autogol, 
meciul a intrat într-o nedorită 
platitudine. Pînă la pauză, am no
tat doar două situații ceva mai 
clare : una în min. 13, cînd Roz-

a trimis pe jos o 
(pe lîngă Rămu- 
întîmpinare), care 
stîlpului drept al

Stadionul Jiul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 2 000 
Raport de cornere : 12—2. Raportul șuturilor la poartă î 11—7 (pe spațiul porțiii 
3—1).

JIUL : Ion Gabriel — NIȚU, Tonca, Georgescu, Dodu — Enache (min. 
46 : Stochiță), Stocker — SUCIU (min. 73 : Naidin), Mulțescu, Llbardi, Roznai.

PETROLUL î Rămureanu — Eparu, Țaporea (min. 82 : Tudorie), CIU- 
PITU, GRUBER— Cringașu, Dlncuță (min. 56: Dobre), Culda — Istrătescu, 
ANGELESCU, Plsău.

A arbitrat : V. PADUREANU ***★*, ajutat la linie de Șt. Lazăr și 
c. lofciu (toți din București).

Cartonașe galbene : Culda.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 2—1 (2—0),

nai a centrat de pe partea stîngă 
și fundașul Tonca a reluat ,cu 
capul exact în brațele lui Rămu- 
reanu, cea de a doua, în min. 33, 
la un contraatac al oaspeților, mo
ment în care Pisau, scăpat singur, 
a șutat puternic de la 16 m, dar 
Ion Gabriel a reținut. în răstimpul 
celor 45 de minute, ploieștenii au 
manevrat foarte bine la mijlocul 
terenului, Angelescu fiind 
de legătură între apărare

La reluare, gazdele au 
ceva mai bine jocul, dar 
forța lor ofensivă a început să se 
stingă. în min. 71, Tonca, ve
nit din nou în atac, a tras cu bol
tă, de la 10 m, și mingea a căzut 
pe „transversală". Ploieștenii, vă
zând că gazdele nu sînt chiar a- 
tît de periculoase, au inițiat cî- 
teva contraatacuri reușite. Unul 
dintre acestea, cel din min. 82, l-a 
adus pe noul introdus, Dobre, la 
un pas de gol. Scăpat singur pe 
partea stîngă, el a prelungit min
gea mai mult decît era necesar,' 
dîndu-i posibilitatea lui Ion 
briei să iasă din poartă și
plonjeze, curajos, la picioare. Ul
timele minute ale partidei 
găsit pe jucătorii din Petroșani în 
atac, beneficiari a trei cornere 
consecutive și a unei situații fa
vorabile, îndepărtate de interven
ția de ultim moment a lui Crîn- 
gașu (în min. 88), care a respins 
cu capul, de pe linia porții-

omul 
și atac, 
condus 
treptat

Ga- 
să-i

i-au

Gheorghe NERTEA

CĂ MECIUL E JUCAT...
BACAU, 27 (prin telefon)
Cite emoții au avut astăzi supor

terii formației băcăuane ! Le-au avut, 
pînă în ultimele minute ale meciu
lui, fiindcă favoriții lor deși au do
minat, jocul înaintașilor nu a pus 
prea multe probleme dificile apărării 
adverse. în același timp, trebuie re
levat faptul că bucureștenii au com
binat mai bine la mijlocul terenului 
și au contraatacat foarte periculos.

Din primele minute ale partidei, 
băcăuanii au imprimat un 
dar totodată au încercat, 
tari, să-și intimideze 
Nota a dat-o Șoșu, care 
prompt (min. 5) avertizat 
tonaș galben. Dominarea 
bului nu a creat prea multe emoții 
portarului Suciu, fiindcă Bătută, Pa
nă și Botez i-au încercat rareori vi
gilenta si atunci, cînd au făcut-o. 
șuturile lor au fost slabe, ori nu au 
nimerit ținta. în schimb, bucurește
nii au irosit două mari situații de a 
deschide scorul. Prima oară s-a în- 
tîmplat în min. 22, cînd Tănăsescu, 
urcat pînă în preajma careului ad
vers, a expediat puternic balonul în 
bară, de unde mingea a revenit în 
teren, dar nici unul dintre colegii săi

ritm rapid, 
prin intrări 
adversarul, 

însă a fost 
cu un cac- 
Sport-clu-

nu a urmărit faza ca să fructifice. 
Au doua oară, în min. 24 : Leșeanu a 
pătruns in careu pînă la linia de 
fund, a centrat în fața porții, însă 
M. Sandu a ezitat să intervină în 
traiectoria mingii și astfel a ratat 
și el o mare ocazie.

După pauză, băcăuanii au intrat 
deciși să-și adjudece cele două punc
te. Minute în șir, ei au stat în tere
nul Sportului studențesc, au pasat 
și apoi au centrat mult în careul 
advers, dar aproape de fiecare dată, 
la înălțime, fapt ce a ușurat sarcina 
lui Cazan și Măndoiu. în min. 74, 
I. Constantin a ajuns la marginea 
careului advers, și în loc să paseze 
lui M. Sandu, care era liber, a în
cercat să-1 dribleze pc Margasoiu, 
dar a fost deposedat de balon. După 
un minut, Dembrovschi, la o centra
re a lui Pană, a trimis mingea spre 
poartă însă Iorga a deviat-o pe 
lingă bară. Cînd se părea că meciul 
este jucat, în min. 83, o acțiune în
cepută de Catargiu și continuată de 
Șoșîi, a fost finalizată de DEMBROV
SCHI și, astfel, băcăuanii și-au văzut 
visul împlinit, ciștigînd cele două 
puncte.

REȘIȚA, 27 (prin telefon)
Cu șase fundași (Dragomir acționînd 

ca măturător, iar Karancsy pendulînd 
în fata „centralilor"). două mingi 
salvate miraculos de portarul Gadja 
și un singur șut pe poartă (și acesta 
din lovitură liberă de la 25 m în 
min. 58 — Țegean) — iată pilonii pe 
care și-a fundat echipa feroviarilor 
clujeni mult doritul și așteptatul meci 
nul. Este adevărat, însă, că în aceas
tă partidă intenția fățiș defensivă a 
elevilor dr. Radulescu a fost facili
tată de maniera complet lipsită de 
orizont în care au acționat fotbaliștii 
reșițeni, de lipsa flagrantă de energie 
cu care ei au evoluat, fapt cu care 
nu prea și-au obișnuit suporterii. Este 
edificator pentru desfășurarea acestui 
meci și faptul că "Stereotipia centră
rilor înalte, în mijlocul suprafeței de 
pedeapsă clujene, n-a oferit nici o 
fază periculoasă de gol. Atunci cînd 
portarul feroviar Gadja a fost nevoit 
să intervină in extremis la un sut 
al lui Atodiresei (min. 42) și la o lo
vitură de cap a lui Voinea (min. 76), 
au fost singurele momente cînd cen
trările de pe aripi 
înălțime.

în rest 7 Partidă __  . . .
șuturi pe' spațiul porții, sumedenie 
de baloane aruncate peste poartă 
(prototip : Beldeanu, îl păcălește pe 
Dragomir chiar pe punctul de 11 m 
și singur cu poarta în față, trimite 
balonul cu boltă peste bară).

în repriza secundă, oaspeții intro
duc forțe proaspete în apărare. în 
timp ce Reinhardt încearcă să schim
be cursul jocului, prin introducerea 
lui Nestorovici și Filipescu. Nu s-a 
schimbat însă nimic : echipa reșițea- 
nă stăpînește terenul dar sterilitatea 
este dominantă. Chiar dacă in min. 
60 Pușcaș a centrat bine din lovitură 
liberă și Voinea a avut un culoar

liber, lovitura acestuia, cu capul, a 
trimis balonul in... pămint și de aiy/ț 
afară ! Oaspeții au avut două ocazii’ 
de a înscrie, la începutul și în fina
lul acestei reprize : în min. 48 cînd 
fundașul central Mihai s-a pomenit 
singur, la 6 m, în fața portarului 
Constantin și a trimis mingea pe lîn
gă poartă, și în min. 85, cînd Țegean 
a trimis singurul șut pe spațiul porții 
adverse din lovitură liberă.

Singurii mulțumiți de meciul de 
azi — feroviarii clujeni care au „ciu
gulit" un punct-

Paul SLĂVESCU

Pompiliu VINTILA

; timp frumos ; spectatori, aproximativStadionul „23 August" ; teren bun ;___„______ , _______  ...
14 000. A marcat : DEMBROVSCHI (min. 83). Raport de cornere : 8—2. Raportul 
șuturilor la poartă : 11—6 (pe spațiul porții : 9—2).

S. C. BACAU : Ursache — Sinăuceanu, CATARGIU, Volmer, MARGA
SOIU — Hrițcu (min. 55 : Florea), ȘOȘU — Pană, DEMBROVSCHI, Băluță, 
Botez (min. 55 : Pruteanu).

SPORTUL STUDENȚESC : SUCIU — Tănăsescu, CAZAN, MANDOIU, 
Manea — IORGA, O. Ionescu — Leșeanu (min. 63 : I. Constantin), CHIHAIA, 
M. Sandu, Țolea.

A arbitrat: C. GHIȚA (Brașov) ajutat Ia linie de P. Căpriță
(Brăila) și C. Prusac (Botoșani),

Cartonașe galbene : Șoșu, Sinăuceanu.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 3—0 (2—0).

au venit la semi-
anostă, cu puține

Stadionul Valea Domanului ; te
ren bun ; vreme excelentă ; spec
tatori, aproximativ 13 000. Raport 
de cornere : 8—5. Raportul șutu
rilor la poartă : 18—5 (pe spațiul 
porții 5—1).

C.S.M. : Constantin — Ologeanu 
(min. 70 : Filipescu), Georgevici, 
Kiss, REDNIC — Pușcaș, Bel- 
deanu, IfOȘCA — Atodiresei, Voi
nea, Doru Popescu (min. 70 : Nes
torovici).

C.F.R. î GADJA — Lupa, DRA- 
GOMIR, Mihal (min. 65 : Țegean), 
Roman — M. Bretan, Szbke, Ka- 
ranosy — Boca (min. 57 : Vișan), 
Adam, PETRESCU.

Cartonașe galbene : Roșea.
A arbitrat : C. DINULESCU

ajutat la linie de 
Petrlceanu și A. Grigorescu 
din București).

Trofeul Petschovschi ; 10.
La tineret-rezerve 0—0.

N.
(toți

*

ultimele știri a ultimele rezultate ^ultimele știri
ROMÂNIA — BRAZILIA 1—1 (1—0), LA JUNIORI

PITEȘTI, 27 (prin telefon). — Partidă, 
pe alocuri, atractivă, colorată de abili
tatea oaspeților și de decizia ansam
blului formației române. Totuși, început 
de rău augur pentru juniorii noștri, mă- 
cinați sistematic pe flancul sting al a- 
părării, unde A. Santos și Adao execută 
șuturi (apărate de Moraru), în urma u- 
nor combinații de efect. Echipa noastră 
ripostează mal energic, abia după 10 
minute de joc și golul Iul Augustin 
(șut din interiorul careului, min. 18) 
încununează o perioadă mai bună a e- 
chipei noastre, animată de forța lui 
Grosu Și dezinvoltura lui Leac.

La reluare (min. 41), Guterrer, fructi
fică o fază cursivă, la care fundașii 
noștri n-au avut replică. Echipa Româ
niei răspunde prin acțiuni greoaie care 
sucombă în șuturi (Imprecise). de la 
distanță. (Prin contrast, ofensiva junio
rilor brazilieni apare simplă. Incisivă, cu 
o frecvență superioară la poartă).

A arbitrat foarte bine Gheorghe Ll- 
mona (București).

ROMÂNIA : Moraru — Cotigă, Agiu, 
Popa, Elisei — Hurloi, Leac (min. 64 : 
Naghi), Augustin (min. 75 : Radu) — 
Roșu (min. 64 : Culea). Grosu, Vrincea- 
nu (min. 15 : Șurenghin).

BRAZILIA : Gallo — Silva, 
Benedito, Mas — Fonseca 
Ferrera), Guterrer (min. 65 : A. 
J. Santos. Pimento (min. 65 : 
Adao, A. Santos.

Barbosa.
(min. 41 :

Silva) —
Ripeiro) ,

i. c.

meoiun 
iată re-

MECIURI 
INTERNATIONALE

Aseară, s-au desfășurat cîteva 
amicale internaționale de fotbal, 
zultatele •

Frankfurt pe Main : R.F. GERMANIA 
— SCOȚIA 2—X (2—0).

Dresda : R. D. GERMANA — CEHO
SLOVACIA 1—0 (X-O).

Rotterdam 8 OLANDA — AUSTRIA 
1-1 (1-1).

Alte amănunte, în ziarul de mîine.


