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POPULARĂ DIN CAPITALĂ

A OMAGIAT IERI ZIUA DE 1 MAI
In atmosfera muncii creatoare 

care domnește de la un capăt 
la altul al țării și a puternicu
lui avînt politic ce însuflețește 
întregul popor în acest an ju
biliar al patriei noastre socia
liste, în cadrul unei entuziaste 
adunări populare, onorată de 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, mii de locuitori ai Ca
pitalei au adus miercuri după 
amiază un fierbinte omagiu Zi
lei de 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc.

...Pavilionul Expoziției Econo
miei Naționale, locul de desfă
șurare a adunării populare or
ganizată de Comitetul Municipal 
București al P.C.R.

Sosirea secretarului general al 
partidului este întîmpinată cu 
multă căldură, numeroși bucu- 
reșteni — afilați pe platoul diri 
fața pavilionului — aplaudîn- 
du-1 și ovaționîndu-1 înde
lung, scandînd cu înflăcărare 
„Ceaușescu—P.C.R.**, „Ceaușescu 
și poporul”, „Stima noastră și 
mîndria, Partidul — Ceaușescu 
— România**. Membri ai gărzi
lor patriotice, ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pre
zintă onorul. Pionieri oferă cu 
dragoste flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

...în sala Pavilionului Expozi
ției Economiei Naționale și-au 
dat întîlnire, miercuri după-a-

MESAJUL DRAGOSTEI 
Șl AL RECUNOȘTINȚEI.

...Semnalul binecunoscut al 
trompeților a vestit începutul 
Spectacolului cuiltural-spartiv, 
prin care tineretul Capitalei și-a 
semnat participarea entuziastă 
la tradiționala sărbătorire a 
zilei de 1 Mai.

Timp de 60 de minute am 
fost martorii unei impresionan
te demonstrații de entuziasm, 
tinerețe, energie și avînt, simbo- 
lizînd dragostea și atașamentul 
nemărginit al tinerei generații 
față de partid, față de politica 
Ini înțeleaptă, față de marile 
idealuri ale poporului. Desfășu
rat sub genericul majorelor eve
nimente politice ale anului 1974 
— alegerea prin voința întregii 
naț'trd a pr'ru’ni președinte al 
țării în persoana fiului ei cel

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^miază, reprezentanți ai oameni
lor muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

Marea rotondă era împodobită 
sărbătorește.

Ora 16,00. Sosirea la tribuna 
oficială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, anun
țată prin semnal de trompetă, 
face ca din tribune să erupă 
entuziasm și bucurie fără mar
gini.

Crainicul rostește solemn : 
„Bine ați venit, tovarășe secretar 
general al Partidului Comunist 

mai de seamă, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, aniver
sarea a trei decenii de la Elibe
rare și Congresul al XI-lca al 
partidului — spectacolul a pur
tat pregnant pecetea solemnă a 
acestora.

„SUB STEAGUL PARTIDU
LUI, SPRE ÎNFLORIREA PA
TRIEI SOCIALISTE” a consti
tuit tema reprizei cu care 
studenții de la LETS. au des
chis programul. Pe o muzică 
devenită clasică, din creațiile 
compozitorilor Constantin Trăi- 
lescu și Paul Consta ntinescu, 
tineri robuști și fete grațioase

Valeriu CHIOSE
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Român, președinte al Republicii 
Socialiste România!** — urare re
luată și amplificată prin glasu
rile miilor de demonstranți.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, în tribuna ofi
cială au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bod- 
naraș, Maxim Berghianu, Gheor- 
ghe Cioalră, Lina Ciobanu, Flo
rian Dănălache, Constantin Dra
gan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazelcas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Chivu 
Stoica, Constantin Băbălău, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
precum și Constantin Pîrvulescu, 
Alexandru Sencovici și alți mi- 
litanți din ilegalitate ai partidu
lui și ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, membri ai C C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

(Continuare în pag. a 4-a)

ASTAZI, ETAPA A XXV-a A DIVIZIEI A LA LOTBAL

PARTIDE DE MARE IMPORTANTA 
PENTRU CONFIGURAȚIA CLASAMENTULUI

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI _______________________________________________

• Constanța și Timișoara găzduiesc derbyurile etapei • La Ploiești, 
Brașov și Bacău, întilniri cu implicații pentru zona retrogradării

DE ASTĂZI

1. UNIV. Craiova 24 15 4 5 49—27 34
2. Dinamo 24 12 6 6 37—24 30
3. F.C. Constanța 24 12 4 8 37—26 28
4. F.C. Argeș 24 12 3 9 35—34 27
5. Steagul roșu 24 10 6 8 27—20 26
6. U.T.A. 24 11 4 9 26—28 36
7. Jiul 24 10 5 9 31—26 25
8. Steaua 29 9 7 8 30—25 25
9. C.S.M. Reșița 24 8 8 8 31—27 24

10. Poli Timișoara 24 8 8 8 27—29 24
11. A.S.A Tg. M. 24 10 4 10 31—39 24
12. „U“ Cluj 

Sportul stud.
24 9 5 10 22—22 23

13. 24 9 3 12 29—29 21
14. Rapid 24 7 7 10 23—30 21
15. C.F.R. Cluj 24 7 6 11 24—37 20
16. Petrolul 24 7 5 12 21—31 19
17. S.C. Bacău 24 7 4 13 215—36 18
18. Poli, lași 27 7 3 14 26—41 17

Simbâtă, 4 mai, in Capitală
FINALELE ,,CROSULUI TINERETULUI"

(Citiți amănunte in pagina a 2-a)

Tineretul și țara
con- 

so- 
dez- 
Ro-

In măreața operă de 
struire a societății 
cialtste multilateral 
voltate pe pămintul 

mâniei, locul și rolul tinere
tului este deosebit de impor
tant. El reprezintă un eșalon 
numeros în rîndurile făurarilor 
bravi care, cu mintea și cu 
brațele, dau contur planurilor 
grandioase, înalță un edificiu 
nemaiintilnit in istoria patriei. 
La vîrsta idealurilor celor mai 
îndrăznețe, a inimilor înaripa
te, tînăra generație. crescută 
și educată de partid — nu pre
cupețește nici un efort pentru 
a răspunde prin fapte grijii 
și dragostei cu care este în
conjurată, condițiilor minunate 
de realizare ce i-au fost create.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului nostru, a dat o 
înaltă apreciere contribuției pe 
care tineretul României o adu
ce in toate domeniile vieții ma
teriale. și spirituale a țării, 
cauzei progresului neîntrerupt 
al societății noastre.
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Campionatul Diviziei A la fot
bal programează astăzi a XXV-a 
ieșire în arenă a combatantelor 
sale. Cu etapa de astăzi se con
tinuă o suită de „runde** la inter
vale scurte, veritabil maraton ca
re va arăta cu adevărat capacita
tea de efort a formațiilor noas
tre fruntașe.

Aceasta este, fără îndoială, 
o mare cinste, dar reprezintă 
in același timp și o inaltă o- 
bligație : de a munci și invă- 
ța. în continuare, cu hărnicie 
sporită, cu același spirit de pa
siune, dăruire și devotament 
nemărginit față de patrie si 
partid, față de cauza socialis
mului și comunismului.

Conștient de înalta misiune 
ce i-a fost încredințată, tinere
tul patriei este hotărât să-si 
ducă la îndeplinire, in condi- 

mereu mai bune, marile sa- 
îndatoriri, să se perfecțione- 
necontenit, să-și însușească 
înaltă calificare. să cuce- 

și cul- 
de epoca 

trăiește po-

ții 
le 
ze 
o 
rească piscurile științei 
turii, să fie demn 
glorioasă pe care o 
porul nostru.

Simbolic, ca un 
ca o recunoaștere, țara a dedi
cat tinerimii sale 
an. Iar tinerimea 
triei fiecare din 
sale luminoase !

omagiu si

o zi dintr-un 
dăruiește pa- 

zilele vieții

SPORTUL

X

Etapa a XXV-a programează —• 
beneficiind de concursul clasamen
tului — cîteva partide de o maxi
mă atracție. Două dintre ele, F. C. 
Constanța — Universitatea Cra
iova și Politehnica Timișoara — 
Dinamo, privesc direct lupta pen
tru locurile fruntașe. Etapa de as-, 
tăzi poate rezolva, în cazul unei 
victorii craiovene la Constanta și 
al unui eșec dinamovist la Timi
șoara, problema luptei pentru ti
tlu. Dar o și poate complica în 
mod considerabil în eventualitatea 
inversă, să zicem. Alte jocuri, 
Petrolul — Steaua, Steagul roșu

(Continuare in pag. a 3-a)



ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL C.N.E.F.S.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport a ținut ședința sa 
lunară de lucru. Au fost dezbă
tute unele probleme privind ac
tivitatea de cercetare științifică 
în domeniul educației fizice și 
sportului, precum și asistența 
medico-sportivă. Apreciind pro
gresele realizate în aceste sec
toare de mare importanță care 
vin în sprijinul performanței 
sportive. Biroul Executiv a sta
bilit totodată noi măsuri pentru 
îmbunătățirea activității aces
tora.

A fost prezentată apoi o in
formare asupra modului cum 
s-a desfășurat ediția de iarnă 
a „Cupei tineretului" și a mă
surilor luate pentru buna or-4, 
ganizare a întrecerilor ediției 
de vară. în cadrul discuțiilor 
pe marginea acestei informări 
au fost făcute observații și pro
puneri vizînd îmbunătățirea 
desfășurării acestei mari com
petiții de masă.

în continuare, s-au dezbătut 
Unele aspecte legate de desfă
șurarea adunărilor pentru dări 
de seamă și alegeri în asocia
țiile și cluburile sportive, a con
ferințelor consiliilor locale pen
tru educație fizică și sport, pre
cum și de pregătirea Conferin
ței pe țară a mișcării sportive.

ARUNCAREA DE LA 7 m-„PUNCT NEVRALGIC"
ÎN EVOLUȚIA ECHIPELOR FRUNTAȘE DE HANDBAL

S-a hotărît convocarea în ziua 
de 10 mai a.c. a plenarei 
C.N.E.F.S., care urmează să ana
lizeze îndeplinirea prevederilor 
din Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973 referitoare la acti
vitatea atletică din țara noas
tră

Membrii Biroului Executiv an 
ascultat apoi o informare asu
pra vizitei pe care o delegație 
a Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, condusă 
de general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte, a făcut-o 
recent în Iugoslavia, la invita
ția Uniunii Federațiilor de Cul
tură Fizică din această țară. Bi
roul Executiv a apreciat rezul
tatele fructuoase ale acestei vi
zite și a aprobat înțelegerea pe 
termen lung între organizațiile 
sportive din cele două țări, 
semnată la Belgrad în timpul 
vizitei delegației C.N.E.F.S.

Au mai fost discutate unele 
probleme privind relațiile spor
tive internaționale și au fost re
zolvate probleme cile activității 
curente.

în încheierea lucrărilor ședin
ței, a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președin
tele C.N.E.F.S. <

SÎMBĂTĂ, FINALELE PE ȚARĂ
ÎN CAPITALA ALE „CROSULUI TINERETULUI»

..CROSUL TINERETULUI" — 
una din principalele acțiuni spor
tive de masă ale acestei primă
veri — se află înaintea ultimului 
act. Sîmbătă var avea loc în Ca
pitală întrecerile finale ale aces
tei competiții care a angrenat, in 
fazele sale preliminare, sute de 
mii de concurentl.

Dind curs unei propuneri (ju
dicioase. după părerea noastră), 
Comisia de organizare a admis ca 
LA FINALĂ SA PARTICIPE 
PRIMII TREI CLASAȚI ÎN 
ETAPELE JUDEȚENE (și nu 
doi, cum fusese stabilit ini
tial), ceea ce face ca la fie

care categorie de vîrsta (15—16 
ani, 17—19 ani, peste 19 ani, fete 
și băieți) să se întreacă 120 de 
concurenți. iar numărul total al 
finaliștilor să ajungă la 720. în a- 
ceste condiții, lupta sportivă va fi, 
fără îndoială, maâ interesantă.

Traseul a fost ales intr-unui din 
cele mai frumoase -cartiere ale Ca
pitalei. la Șosea. între Arcul de 
Triumf și Casa Scinteii.

Finalele pe tară ale „Crosului 
tineretului" au fost înglobate in
tr-o mare serbare sportivă, cu un 
program amplu și deosebit de a- 
tractiv.

Astfel, după defilarea partici- 
panfilor și festivitatea de deschi
dere, se va desfășura O ALERGA
RE POPULARA, CU 10.000 DE 
PARTICIPANȚI, tineri și tinere 
care au concurat în fazele anteri
oare ale competiției.

între orele 10 și 12 se vor dis
puta cele 6 curse finale ale compe
tiției. Apoi, după trecerea cara

Foto : A. CZERAN-Tg. Mureș 

vanei cicloturistice, spectatorii vor 
avea prilejul unei emoționante re
vederi cu foste glorii ale atletis
mului românesc (campioni euro
peni, balcanici și naționali, maeștri 
emeriți și maeștri ai sportului) 
care se vor întrece, în „CROSUL 
VETERANILOR".

UN CONCURS DE CARTING și 
MAȘINI (formula juniori) va o- 
feri micilor piloti bucureșteni po
sibilitatea să-și arate măiestria la 
volan intr-o dispută dotată cu 
„CUPA UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST".

Festivitatea de premiere va în
cheia reuniunea de dimineață. 
Dupâ-amiază, în Parcul Herăstrău 
se va desfășura un carnaval dedi
cat „ZILEI TINERETULUI", cu 
un program din care nu va lipsi 
nici una din manifestările speci
fice genului, îmbogățit cu nume
roase momente sportive.

Așadar, sîmbătă 4 mai se anun
ță o zi deosebit de bogată pentru 
amatorii de sport și agrement.

SÎMBĂTĂ ÎNCEI 
ÎN SALA FLORE A!

CAMPIONATEL 
NAȚIONALE 

DE SCRIMĂ 
LA FLORETĂ 

(masculin și f emi
Sala Floreasca găze 

sîmbătă și duminică, ț 
probe din întrecerea pen 
tlurile de campioni ai ț 
scrimă. începutul îl voi 
floretiștii care își vor < 
primele asalturi la ora 8, 
urmînd să se desfășoare 
18. Iau parte aproape 60 
gători calificați în fazele 
rioare ale campionatelor, 
tre ei aflîndu-se campioi 
anul trecut, Mihai Țiu, c 
nul mondial de tineret Ai 
Kuki, alți eomponenți ai 
lui național ca Ștefan Ai 
nu, Tudor^JJsdruț, C-tjn 
lescu, C-tin Moise șa.

Duminică, după aeelaș 
gram, va avea loc înti 
floretistelor care va rei 
asemenea circa 60 sporti 
frunte. Printre ele se afl. 
sacratele Ileana Gyulai, i 
oana de anul trecut, Ana 
cîștigătoarea recentei ed 
Cupei Bielorusiei, Olga 
Ecaterina Stahl. Suzana 
leanu precum și o întreag 
iadă de tinere talente în 
te cu campioana balcanici 
ria Moldovan, Magda I 
Viorica Draga etc.

• Peste 80 de penalty-uri ratate în turul diviziei A I • Din
antrenamente lipsesc aruncările de pedeapsă • Echipe care pierd
și echipe care cîștigă jocuri în funcție de modul in care

Dinamo București cîștigă la Cluj 
printr-o aruncare de la 7 ni trans
formată în ultimele secunde și tot 
așa obțin victoria C.S.U. Galați în 
fata lui Dinamo Brașov și Universi
tatea București în fața studenților din 
Galați’. Dar C.S.M. Reșița ratează, 
Pe teren propriu, 6 penalty-uri, pier- 
zînd jocul cu Dinamo Brașov, iar 
formația feminină Rulmentul face a- 
celași lucru, irosind acasă 5 arun
cări de pedeapsă și Inc Unind steagul 
în fața Universității București... Lista 
poate fi continuată eu numeroase 
alto cazuri, dai’ ne-am oprit la cî- 
teva exemple edificatoare, oferite de 
actuala ediție a diviziei A. După pri
mele 5 etape ale campionatului, nu
mărul aruncărilor de la 7 m ratate 
a trecut de 30!! Ce se întîmplă oare? 
E vorba de un progres general al 
portarilor sau pur și simplu de o pri
peală în execuție, de o nesiguranță 
a jucătorilor investiți să fructifice 
aceste „goluri gata făcute'*? SIntem 
tentați să înclinăm spre a doua al
ternativă,, în favoarea căreia pledea
ză multe aspecte.

în primul rînd, ne-am opri la fap
tul că mulți antrenori (dar nu toți!) 
n-au stabilit cin© să execute arun
cările de la 7 m. Șl poate că acest 
prim aspect n-ar fi tocmai criticabil

BASCHET Campionatul republi
can masculin își va consuma pen
ultimul ,,act“ de mîine pînă dumi- 
'Uică, în Sala sporturilor din Cluj, 
Unde sînt programate etapele 25, 26 
șl 27 ale grupelor 1—6 și 7—12, ast
fel ; VINERI : I.E.F.S.—„U« Cluj, 
•,U“ Timișoara—Dinamo, Farul— 
Steaua (grupa 1—6), Politehnica Bu- 
cureștl—I.C.H.F., C.S.U. Galați—Poli
tehnica Cluj, Voința Timișoara—Ra
pid (7-12) ; SIMBATA : Dinamo— 
Steaua, „U» Cluj—,,U» Timișoara ; 
Farul- I.E.F.S. I.C.H.F.—Rapid, Poli
tehnica Cluj—Politehnica București, 
Voința—C.S.U. ; DUMINICA ; „U“
Cluj—steaua. I.E.F.S.—,,U“ Timișoara. 
Farul—Dinamo ; Politehnica Cluj— 
Rapid, C.S.U.—Politehnica București. 
Voința—I.C.H.F.

ÎNOT Școala sportivă Reșița 
ă ciștigat întâlnirea amicală cu re
prezentanții s. C. Tatabanya la sco- 

,rul de 344—304. Cele mai bune re
zultate (bazin de 25 m) : Lavinia 
Dania t 10.2—100 în spate (rec, per
sonal) ; Dietmar Wetterneck 1 : 01.S— 

-100 m spate (r. p.) ; Doru Gropșan 
2 : 18,7—200 m spate.

HANDBAL După cum am 
tnal anunțat, astăzi sînt programate 
Jocurile celei de a Vl-a etape a di- 

„vizlel A de handbal. în Capitală s% 
Vor disputa următoarele partide : 
Rapid—Universitatea Iași (teren Glu
mești, de la ora 10,15). Confecția— 
Universitatea București, Steaua-—
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fructifică penal Ly-urile
dacă nu ar exista un altul — dezin
teresul antrenorilor (repetăm, nu e 
vorba de toți!), la pregătiri, față de 
executarea aruncărilor do pedeapsă.

Știm că sint destule formații la caro 
antrenamentele se încheie fără ca 
profesorul să-și mai amintească de 
acest frecvent și recomandabil mo
ment, notat lapidar în conspect, „n 
aruncări de la 7 m"!

în fine, un al treilea aspect — care 
derivă, de fapt, din primele două — 
ar fi acela al „rulării" jucătorilor în 
timpul meciurilor la executarea pe- 
nalty-urilor. Această ^rulare" se 
face, de regulă, numai cînd primul 
executant a ratat. Cel care îl urmea
ză are emoții și mai mari, iar cel 
înlocuit își pierde încrederea sau se 
enervează, irosind alte ocazii ivite 
mai tîrziu în joc.

Lipsa de preocupare, la antrena
mente, pentru aruncările de la 7 m 
duc© la ratări: baloane trimise fără 
îndemînare spre poarta adversă, ou 
pubere în afara ei, cu „subtilitate4* în... 
brațele portarului! Apoi vin nervii: 
ai antrenorului, ai jucătorilor și bine
înțeles ai tribunei. Așa se pierd me
ciuri și se „subțiază" golaveraje, așa 
se năruiesc speranțe și se duc in 
vînt multe ore de muncă. Ce e de 
făcut?

A.S.A. Tg. Mureș șl Dinamo—Știința 
Bacău (toate trei pe terenul Dinamo, 
cu începere de la ora 15,15). în țară 
vor avea loc următoarele meciuri : 
Textila BuliușI—C.S.M. Sibiu, Mure
șul. Tg. Mureș—Rulmentul Bra-ov 
șl Voința Odorhei—I.E.F.S. — la fe
minin, Independența Sibiu—U Cluj, 
Boli Timișoara—Minaur Baia Mare, 
Dinamo Brașov—C.S.M. Reșița șl 
C.S.U. Galați—„U“ București — la 
masculin.

LUPTE începînd de vineri, spor
tivii care n-au împlinit vîrsta de 23 
ani își vor disputa, la Timișoara, 
cele zece titluri de campioni națio
nali de tineret. • Avînd în vedere pno- 
gramul internațional al luptătorilor 
noștri fruntași, biroul F.R. Lupte a 
hotărît ca la campionatele individua
le ale seniorilor, la ambele stiluri, 
să permită concurențllor să se pre
zinte cu două kilograme peste limita 
superioară a categoriei.

TIR începînd de mîine. va 
avea ioc în Capitală concursul repu
blican și internațional dotat cu „Cupa 
Steaua». Anul acesta, întrecerea va 
fi onorată și de prezența unor tră
gători din U.R.S.S. și Bulgaria — 
care vor participa la probele de 
pistol. Competiția care se va disputa 
de vineri și pînă luni, programează 
întreceri la toate genurile de armă 
(aer comprimat, glonț și talere) și 
va avea loc pe poligoanele Dinamo 
(pușcă șl pistol cu aer comprimat) 
și Tunari.

VOLEI Astăzi debutează noua 
competiție „Cupa F.R,V.« In capi
tală (sala Dinamo, de la ora 16) sînt 
programate partidele : I.E.F.S, — 
Rapid (m), Constructorul—Rapid și 
Dinamo—I.E.F.S. (f).

După părerea noastră, problema 
numărul 1 este includerea obligatorie 
ih toate antrenamentele a executării 
unor aruncări de la 7 m, dacă se 
poate cît mai multe. Acestea ar fo
losi deopotrivă jucătorilor de 
„cîrnp" și portarilor dacă, bineînțe
les, sînt însoțite de sfaturile utile ale 
antrenorului. Apoi, se pune problema 
alegerii celor mai nimeriți execu- 
tanți. Trebuie să fie jucători calmi, 
cu viteză și forță de execuție, cu 
gindire rapidă. Nu s-a găsit încă răs
punsul la întrebarea „cine ar fi mai 
nimerit să execute o aruncare de la 
7 m: un inter cu șut foarte puternic 
sau un jucător de semicerc care 
plonjează foarte bine?" Practica a 
dovedit, însă că ambele categorii se 
achită cu brio de această sarcină 
atunci cînd au făcut o pregătire spe
cială.

Iată, deci, o problemă care trebuie 
să dea serios de gîndit multor an
trenori. Echip© cunoscute, apreciate, 
se află în jenanta situație de a-și 
trece la activ, aproape etapă de eta-

în etapa a IV-a, Rozalia Șoș 
(Mureșul Tg. Mureș), una din
tre specialistele noastre în exe
cutarea aruncărilor de la 7 m, 
și-a trecut și ea la activ o nouă 

ratare...

pi, aruncări de la 7 m ratate (prin- 
tre acestea se numără chiar campi
oana feminină a țării, I.E.F.S.!), dar 
dincolo de interesele formațiilor de 
club trebuie să ne gîndim la repre
zentativele țării și să ne amintim de 
acel „7 mM ratați la .^mondialele" din 
R.D. Germană și Iugoslavia, ca și la 
ultima ediție a „Cupei țărilor latine"!

Horia ALEXANDRESCU

ASTĂZI, LA LONDRA

ÎNCEP campionatele europene de jiu
La „Crystal Palace» din Londra 

încep astăzi Campionatele europene 
de judo. In prima zi sînt 'progra
mate confrun tarile la categoriile, 
mijlocie, semigrea și grea. Mîine 
își vor încerca șansele concurenții 
de la categoriile ușoară, semimij* 
locie și open, iar duminică va avea 
loc competiția continentală pe 
echipe. La această ediție au con
firmat participarea sportivi clin 30 
de țări, printre -care și România.

în vederea acestei importante 
competiții, sportivii din iotul țării 
noastre au făcut intense pregătlrL 
Pentru desemnarea celor 6 judoka 
ce vor fi aliniați la întrecerile de 
la Londra antrenorul Gh. Donciu 
și colaboratorii săi au avut o mi
siune dificilă. Exceptînd categoria 
mijlocie, unde Ionel Lazăr se de
tașase chiar de la început, la cele
lalte emiteau pretenții justificate 
mai mulți sportivi. Nici după tur
neele internaționale ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R. D. Germane si 
U.R.S.S. — excelente teste de ve
rificare — la care au participat 
majoritatea celor selecționați, nu 
s-a putut definitiva lotul, stabilit 
abia după finalele campionatelor 
naționale și, îndeosebi, după nu
meroase meciuri de selecție : I^azăr 
Moldovan și Ștefan Pop (cat. u- 
șoară), Mircea Notopol (cat. senai- 
mijlocie.)., Ionel Lazăr (cat. mijlo
cie), Gheorghe Boșcu (cat. semi
grea) și Iacob Codrea (cat. grea). 
Ieri dimineață ei au plecat., însoțiți 
de antrenorul Gh. Donciu» la 
Londra.

După cum se știe, anul trecut

LOTURILE REPREZENTATIVE OE POPICE
ȘI-AU ÎNCHEIAT MECIURILE OE VERIFICARE PENTRU C.M

Loturile reprezentative de popice 
care se pregătesc pentru ediția ju
biliară, a 10-a, a campionatelor 
mondiale, programate la Eppelheim 
(R. F. Germania), Intre 17 și 23 
mal, au intrat in ultima fază a 
pregătirilor. Ele au susținut într-un 
interval scurt cinci jocuri interna
ționale de verificare cu cele mai 
puternice formații de pe continent 
reprezentativele R. F. Germania, 
Cehoslovaciei, Ungariei, Iugoslaviei 
și R. D. Germane. Patru din par
tidele susținute au avut loc în de
plasare, singura disputată în țară, 
la Tg. Mureș, fiind cea cu popicarii 
cehoslovaci.

In perioada de pregătire pentru 
„mondiale" loturile au dat, în ge
neral, satisfacție, s-au comportat la 
valoarea lor, mai ales fetele. Bilan
țul general în aceste cinci întîlniri 
de verificare este pozitiv la lotul 
feminin, 4 jocuri cîștlgate și unul 
pierdut la un scor strîns (Ja 
Berlin, cu R.D.G.),iar echipa mascu
lină a cîștigat două meciuri, cu 
Cehoslovacia și cu selecționata ca
pitalei Iugoslaviei.

Dintre componentele de bază ale 
lotului, foarte bine s-a prezentat 
Ana Petrescu, obținînd în toate 
partidele rezultate valoroase, între 
420—460 p.d. Bine s-au comportat 
și debutantele Vasillca Plnțea șl 
Elisa beta Szilagyi, Dintre jucătoa* 

sportivii români au participat, pen
tru prima dată la confruntările 
europene. La competiția de debut

echipa țării noastre s-a cla? 
locul 7. La „individuale4* 
Moldovan a ocupat locul 10.

Secvenfă de la ultimul antr 
ment al lotului de judo în 
tea Campionatelor europene 

la Londra

rele care au evoluat și la alte ediții 
ale mondialelor mulțumitor au 
jucat Elena Trandafir, actuala cam
pioană a lumii, ca și Cornelia Pe- 
trușcă, fosta triplă campioană mon
dială la ediția ’70 a C. M. Sub 
posibilități au fost la unele jocuri, 
Florica Neguțoiu, Mariana Constan
tin și Margareta Bordei.

La bărbați, există unele dificultăți, 
în sensul că avem doar trei jucă
tori de talie internațională, Ilie 
Băiaș, Iosif Tismănaru, și Iuliu 
Bice care obțin constant rezultate 
foarte bune și alți doi, cu oscilații 
de la iui meci la altul : veteranul 
Pefre Purje și Gheorghe Silvestru.

în timpul scurt care a mai rămas 
pînă la C. M. cei doi antrenori 
(Alexandru Andrei — la femei și 
Tiberiu Szemanyi — la bărbați) 
vor supune loturile (restructurate 
acum la cîte opt jucătoare și jucă
tori), la o pregătire atentă, în care 
se va urmări eliminarea deficien
țelor constatate în partidele de ve
rificare. Sperăm că fetele vor reuși 
să se mobilizeze pentru a-și apăra 
supremația mondială, iar băieții 
vor ocupa un loc mai bun în ie
rarhia C. M. decît la precedenta 
ediție a competiției, cînd s-au cla
sat pe locul șase.

T. RABȘAN

SCRISOARE DIN COMUNA ȘIP

Din comuna Șipote, județul 
prof. Mi/ialache Petru ne inform 
că elevi ai celor patru școli g 
rale din comună și-au disputat 
tiletatea în concursuri de atlet 
handbal șl fotbal, dotate cu tr< 
,,Cupa primăverii". Dovedlndu-se 
buni decît adversarii lor, mied s 
tivi din Șipote au ciștigat troi 
Elevii Geta Cojocaru, Vasile Ilar 
nescu, Vlorel Cothițjă s-au retuș 
in probele de atletism, iar con 
nențll echipei de fotbal din s 
Hălceni au dovedit deosebite cal 
pentru acest joc.

SIBIU: NOI AMENAJARl 
SPORTIVE

După succesul repurtat, cu 
ani in urmă, prin construirea s 
noarului artificial, din inițiativa 
mltetului municipal Sibiu al U.’ 
au fost deschise noi șantiere



A ÎNCEP
FLOREASCA

IONATELE A DIVIZIEI A
(Urmare din vag. 1)

10NALE
bitrul partidei : N. Petriccanu 
(București).

SCRIMA
LORETA
și feminin)

— C. F. R. Cluj și S. C. Bacău — 
Politehnica Iași, sint de o mare 
însemnătate pentru complicata 
luptă de evitare a retrogradării.

Ora de începere a etapei, 17, cu 
excepția jocurilor din București 
care se desfășoară, în program cu
plat, de la ora 16 (Rapid — Jiul) 
și respectiv, 17.45 (Sportul studen
țesc — F. C. Argeș) pe stadionul 
„23 August".

Iată, acum, scurte prezentări 
celor nouă întîlniri :

ale

teasca găzduiește, 
duminică, primele 
trecerea pentru ti- 
mpioni ai țării la 
>utul îi vor face 
•e își vor disputa 
uri la ora 8, finala 
> desfășoare la ora 
aproape 60 de tră- 

ați în fazele ante- 
ămpionatelor. prin- 
u-se campionul de 
Mihai Țiu, canipio- 
de tineret Adalbert 
pmponenți ai lotu- 
ca Ștefan Ardelea- 
Jelruș, C-tin Nicu-

U- 
(1). 
ale
un

„U“ CLUJ (12) — C.S.M. RE
ȘIȚA (9). Pe stadionul Municipal 
din orașul de pe Someș se întîl- 
nesc astăzi două echipe aflate, 
momentan, la mijlocul clasamentu
lui, dar care nu sint deloc scutite de 
emoții, date fiind diferențele mi
nime de puncte dintre ocupantele 
locurilor 9—16. „Șepcile roșii" — 
cu efectivul complet — vor căuta 
să joace energic pentru a obține o 
victorie prețioasă în fața unui 
„11“ (C.S.M.) în revenire de for
mă. Antrenorul Reinhardt nu-i va 
putea folosi nici de această dată 
pe Ilieș și Kiss, în continuare 
indisponibili. Arbitrul partidei : 
C. Dinulescu (București).

rei rezultat va depinde în 
măsură de duelul indirect 
lor două linii de atac, în compo
nența cărora evoluează jucători cu 
o remarcabilă capacitate ofensivă- 
La Sportul studențesc se anunță 
reintrarea lui M. Sandu (a cărui 
suspendare a expirat) și, probabil, 
a lui Țolea. în schimb, este in
certă folosirea lui Cazan, acciden
tat duminică la Petroșani. La 
F. C. Argeș, nici o modificare față 
de formația care a cîștigat în e- 
tapa precedentă cu 3. C. Bacău. 
Arbitrul partidei : N. Hainea (Bîr- 
lad).

mare 
al ce- După lestul juniorilor noștri cu R,D. Germană

O AUTOÎNCREDERE
NEJUSTIFICATA

Moise ș.a.
după același pro

ven loc întrecerea 
î care va reuni de 
■ca 60 sportive de 
re ele se află con- 
una Gyulai, campi- 
I trecut., Ana Pascu, 

recentei ediții a 
■usiei, Olga Szabo, 
ahl, Suzana Arde
ri și o întreagă p’e- 
;re talente în frun- 
iana balcanică Ma
ni, Magda Bartoș, 
a etc.

F. C. CONSTANTA (3) — 
NIVERSITATEA CRAIOVA 
Unul dintre „capetele de afiș" 
etapei. Constântenii vizează 
loc oferind o prezentă în cupele
europene, craiovenii menținerea 
distantei față de urmăritori. Gaz
dele s-au antrenat și luni și marți. 
Nici o indisponibilitate în lot, du
pă jocul de la Cluj, doar aceea, 
mai veche — Nistor — încă ne
restabilit. Deci, formația învingă
toare în fața C.F.R.-ului. Craio
venii au sosit aseară, cu avionul, 
pe malul mării. Ștefănescu e u- 
șor accidentat, dar se crede că va 
putea juca. Mai departe indispo
nibil, Bălăci. Arbitrul partidei : 
N. Cursaru (Ploiești).

SPORT CLUB BACĂU (17) -
POLITEHNICA IAȘI (18). Parti
dă cu o miză mare pentru ambele 
combatante, care s-au pregătit cu 
multă seriozitate. Băcăuanii au 
efectuat și marți și miercuri an
trenamente. Antrenorul C. Rădu- 
lescu va folosi pe următorii jucă
tori : Voinea — Sinăuceanu, Ca- 
targiu. Volmer, Margasoiu — Flo- 
rea, Duțan — Pană, Dembrovschi, 
Munteanu, Băluță. Elevii antreno
rului Ilie Oană au participat 
ei la două ședințe, marți 
miercuri dimineață, iar ie 
prinz au plecat spre Bacău

RAPID (14) — JIUL (7). Cu toa
te că intre cele două formații c- 
xistă o distanță de șapte locuri în 
clasament, ceea ce ar însemna o 
diferență de valoare in favoarea 
minerilor, jocul se anunță mult 
mai echilibrat, feroviarii avind — 
in general — un „11“ alcătuit din 
jucători valoroși. Răducanu va 
reapare probabil, în poarta Ra
pidului. în schimb, Petreanu și 
Angelescu sint în continuare acci
dentali. Jiul a sosit de marți 
Capitală și ieri, 
antrenorului Ivănescu, „alb-negrii' 
au și făcut un 
prevede aceeași 
tida cu Sportul 
trul partidei : 
soara).

în 
sub conducerea 

« 
antrenament. Se 
formație din par- 
studențesc. Arbi- 

Blau (Timi-

„POLI" TIMIȘOARA (10) —
DINAMO (2). Un joc echilibra^ ta 
„concurență" cu derby-ul de "la 
Constanța. Bucureștenii au sosit 
marți la Timișoara și s-au antrenat 
pe terenul U.M.T. Este probabilă 
alinierea formației învingătoare în 
meciul cu Politehnica Iași, sub re
zerva unei posibile indisponibili
tăți a lui Dudu Georgescu. Timi
șorenii vor alinia o formație în 
care doar postul de fundaș stînga 
prezintă un semn de întrebare : 
Mayer sau Popa ? în perspectivă, 
un joc viu disputat, în care Di
namo își amintește că doar Uni
versitatea Craiova a învins la 
Timișoara, in timp ce Politehnica 
pare hotărîtă să se depărteze 
definitiv de zona periculoasă. Ar
bitrul partidei : Gr. Birsan (Ga
lati).

iF':: 1 ■ 1SI

astro s-a clasat pe 
.individuale'1 Lazăr 
tupat locul 10.

I

PETROLUL (16) — STEAUA (8). 
Cit de important este acest meci 
pentru formația ploieșteană, o știe 
fiecare. în contextul situației sale, 
acest meci constituie nu numai o 
piatră de încercare, dar și un 
moment de verdict în ceea ce pri
vește șansele ploieștenilor în ten
tativa de a rămine în divizia în 
care evoluează de 21 de ani. Buna 
evoluție de la Timișoara, în con
trast cu slaba prestație a Stelei, 
ca și avantajul terenului, pledează 
în favoarea Petrolului. Dridea, 
însă nu-i poate utiliza pe Istră- 
tescu (suspendat... de cartonașele 
galbene) si Angelescu (încă indis
ponibil), dar speră în recupera
rea lui Crîngașu. La Steaua va 
lipsi Dumitru (suspendat)’. Ambe
le echipe au făcut ieri antrena
mente. Zirbitrul partidei : O. An- 
dereo (Satu Mare).

Bălăci (care nu va evolua in partida de astăzi, fiind accidentat) în 
plină cursă spre poarta lui Ștefănescu. Bălan s-a lansat ți el, pentru 
orice eventualitate. Apărătorii echipei de 
tați în fotografie de Antonescu, Stoica 
acțiunea craioveană.

Moment din primul act al disputei F.
Craiova, disputat în toamnă in „Cetatea 
sod se desfășoară astăzi la Constanța.

autocarul. Echipa care va începe 
partida va fi stabilită în cursul 
acestei dimineți. Arbitrul partidei : 
Gh. Limona (București).

— A.S.A. TÎRGU 
Cu trei jucători par- 
„turneul sud-ameri- 

partidă lipsită de glo- 
trecutâ, U.T.A. și-a

șt

c.

pe malul mării, reprezen- 
Oprea, caută să oprească

Constanța — Universitatea
Băniei", al cărei secund epi

Doar trei săptămîni ne mai des
part de data cînd echipa repre
zentativă de juniori a țării noas
tre va începe turneul final
U.E.F.A. care se desfășoară în Sue
dia. Partida amicală cu reprezen
tativa similară a R. D. Germane, 

1 care se numără și ea printre for
mațiile calificate, a încheiat un 
ciclu îndelungat de pregătire. După 
o pauză de o săptămînă, la 9 mai. 
Iotul lărgit se va reuni din nou 
in Capitală, pentru o ultimă etapă 
de antrenamente premergătoare 
deplasării în Suedia.

Meciul de marți cu selecționata 
R. D. Germane a scos în eviden
ță destule carențe de ordin tehni
co-tactic, în prestația jucătorilor 
noștri învinși surprinzător cu
1— 0 dc un adversar considerat in
ferior de multi tehnicieni. Tocmai 
de aceea se cuvine a arăta citeva 
dintre scăderile manifestate în 
testul cu formația R. D. Germane. 
Prima se referă la faptul că ab
solut toți componenții lotului au 
privit jocul nepermis de ușor, au 
intrat pe teren subestimîndu-și ad
versarul, considerînd întilnirea 
dinainte cîștigată. Din această 
cauză, aceiași jucători care s-au 
întrecut pe ei în jocul retur, de 
la 3 aprilie, cu reprezentativa 
R. F. Germania, cîștigat cu
2— 0, n-au fost în stare să se de
tașeze în fața unui adversar mai 
modest, cum a fost marți selec
ționata R. D. Germane. Prestarea 
unui joc lent, individualist și lip
sit dc combativitate, pe dos, fată 
de indicațiile primite de la antre
norul C. Ardeleanu, a 
jucătorilor oaspeți, care s-au __
pus prin sobrietate, printr-o con
tinuă mișcare, angajament ____
și, mai ales, prin simplitatea con
strucției acțiunilor ofensive. „ 
am acorda calificative jucătorilor 
noștri. în afară de Hurloi nimeni 
nu poate primi notă de trecere 
pentru comportarea din meciul eu 
R. I). Germană. Este surprinzător 
cum jucători ca Morarii, Cotigă, 
Boldici, Elisei, Grosu, Vrineeanu, 
ea să amintim numai pe citiva 
dintre cei care formează nucleul 
formației, nu s-au regăsit nici o 
clipă în joc, complăcindu-se în-

tr-o neperiuisă stare de confuzie. 
Scuzele unora dintre jucători, că 
duminică au susținut meciuri ofi
ciale la echipele lor de club iar 
după două zile au susținut o nou» 
partidă sint lipsite de temei. Un
de este acea ardoare tinerească, 
dorința de afirmare, acel răspuns 
la încrederea selecționării, care 
trebuie să-i caracterizeze pe niște 
tineri ?

Acestea, fiind faptele — deloc 
îmbucurătoare — în scurta perioa
dă de timp care a mai rămas pînă 
la meciul oficial, cu Finlanda, de 
la 22 mal, fiecare component al 
lotului are obligația să se pregă
tească cu maximum de seriozitate 
și ambiție. Să fie conștient că 
dreptul obținut, de participare la 
turneul final din Suedia, atrage 
responsabilități sporite și că reu
șita nu se poate realiza decît cu o 
muncă fără preget, cu o deplină 
dăruire.

Gheorghe NERTEA

AGENDĂ BUCURIȘIEANĂ
SIMBATA 4 MAI

B Stadionul Dinamo, ora 1G: Dl" 
namo — Rapid (tineret-rezerve);

E Terenul Triumf, ora 16 ’ Tehno- 
metal — Laromet (Divizia C);

convenit 
im-

fizic

Dacă

■ Stadionul Steaua, ora II: Ș-imil 
Tarom — Sirena (Divizia C).

DUMINICA 5 MAI

S3 Stadionul 23 August, ora 17: 
Steaua — Sportul studențesc (Divizia 
A); ora 18,45; Dinamo — Rapid (Di
vizia A);

E Stadionul Steaua, ora 9: Steaua 
— Sportul studențesc (tineret-rc- 
zerve);

B Stadtonut Metalul, ora 11; Met». 
Iul — Progresul Buc. (Divizia B);

H Terenul Electronica, ora 11: E- 
lectronica — Sportul Ciorogîrla (Di
vizia C);

BB Terenul Triumf, ora
— T.M.B. (Divizia C);

11: Triumf

la ultimul antrena- | 
lui de judo înain- 
itelor europene de I
Londra

STE AGUL ROȘU (5) — C.FF. 
CLUJ (15). Meci de mare impor
tanță pentru oaspeți, învinși, du
minică la Cluj. Dar și foarte di
ficil. brașovenii venind după o re
miză la București. în fața Stelei. 
Și, totuși, antrenorul Nicolae Pro- 
ca a«-e destule neliniști. Pentru că 
nu va putea beneficia de GyOrfi, 
accidentat duminică, iar Șerbăno- 
iu, care a făcut „suma'1 de carto
nașe galbene, va privi meciul de 
pe tușă. în aceste condiții e posi
bilă reapariția lui 
Mateescu. Doctorul 
nu are probleme... 
schimb, se gîndește 
ția cu care va începe acest joc, in 
care și-a pus atitea speranțe. Ar-

Ghergheli și 
C. Rădulescu 

medicale. în 
mult la forma-

U.T.A. (6) 
MUREȘ (11). 
ticipanți la 
can“, după o 
rie în etapa 
folosit timpul împletind antrena
mentele zilnice — punctate de 
un meci școală, ieri (cu tlnere- 
tul-rezerve) — cu procedee varia
te pentru recuperare. Nici o indis
ponibilitate în lotul său. A.S.A. 
Tg. Mureș a sosit de marți, la 
prînz, în Arad, efectiiînd imediat 
o ședință de pregătire. Mureșan 
este suspendat, după cum se 
știe, pe o etapă, pentru cumul de 
trei cartonașe galbene. In locul 
său va juca Fazelcaș sau Gligo- 
re (!). Arbitrul partidei : S. Dră- 
gulici (Drobeta — Tr. Severin).

SPORTUL STUDENȚESC 03)
— F. C. ARGEȘ (4). în perspec
tivă o dispută interesantă, al că-

Foto : S. BAKCSY
■ Terenul Flacăra, ora 

roșie — Olimpia Giurgiu
11: Flacăra 
(Divizia C) i

■ Terenul F.K.B., ora 11: I.O.R. 
Voința (Divizia C).

155 DE JUCĂTOR! PE LISTA GOLGETERILOR

LOTO * OEM 
PRONOSPORT Gm

• Odată cu 
continuăm să 
palele aspecte 
desprinse din_____ ,______ ____
cîteva cifre din etaaa a KXlV-a.

reluarea campionatului, 
vă prezentăm princi- 

— de ordin statistic — 
desfășurarea lui. Azi,

geș, F.C. Constanța si Rapid 
mal puțini, 4, U.T.A.

iar cei

condus 
primit.

• în cele nouă partide ale etapei 
s-au marcat 27 de goluri, media lor 
fiind eea mal mare de la începutul 
returului. Pînă în prezent, s-au în
scris 531 de goluri: 3«î gazdele, iar 
149 oaspeții.

• Cei nouă arbitri, care au 
partidele acestei etape, au 
din partea cronicarilor ziarului nos
tru. 39 de stele: 5 au primit cite 
cinci, 2 cite patru, lai* 2 cite trei.

e Dumltrache șl Bălan au fost sin
gurii jucători care au reușit să În
scrie 2 goluri In această etapă.

• După etapa a XXIV-a pe lista 
golgeterilnr figurează 155 de jucători. 
Cei mai mulți, cite 11, îi au F.C. Ax-

IN COMUNA ȘIPOTE

O MODERNA ARENA DE POPICE

• încă 4 nume noi In actualul cam
pionat: Mustafa (F.C. Constanța). 
Roșu (Politehnica Timișoara), Popa 
(Petrolul) șl Mindruț (Jiul). Cele 18 
divizionare au utilizat, pina acum. 
390 d« jucători: cel mai mulți — 
26 — l-a rulat Jiul, iar oel mai pu
țini — 15 — i-a folosit U.T.A.

• La partidele etapei au asistat 
aproximativ 148 000 de spectatori, cei 
mai mulți — 35 ooo — au fost pre- 
zenți In tribunele stadionului cen
tral din Craiova, iar cei mai puțini 
— 4 000 — au urmărit meciul Jiul — 
Sportul studențesc.

ULTIMELE 3 ZILE PENTRU COM- 
PLETAREA Șl DEPUNEREA BULETI
NELOR LA CONCURSUL SPECIAL 

PRONOSPORT DE DUMINICA
5 MAI 1974

TO—ti agențiile Loto-Pre«to»pc*x vi 
«teu la dispoziție pentru procurarea 
buletinelor, completarea și depunerea 
tor pentru concursul special Prono
sport din 5 mal a.c.

Concursul special Pronosport oferă 
participanților săi ciștiguri suplimen
tare din fond special in valoare de 
300.000 lei, din care un autoturism 
„Dacla 1100“ și un autoturism „Skoda 
S.100“.

Precizăm că cele două autoturisme 
vor fi atribuite prin tragere la sorți 
între toate variantele care îndeplinesc 
condițiile de obținere a clștlg urilor 
suplimentare.

Nu uitați! Numai pînă sîmbătă 4 
mal, puteți completa șl depune bu
letinele pentru concursul Pronosport 
de duminică 5 mal a.c.

ȘIpote, județul Iași, 
Petru ne informează 

lor patru școli gene- 
14 și-au disputat în- 
icursuri de atletism, 
>al, dotate cu trofeul 
ti'. Dovedindu-se mai 
irsaril lor, micii spor- 

au cîștigat trofeul, 
jocaru, Vasile Ililrmd- 
Cotiugd s-au remarcat 

atletism, iar compo
rte fotbal din satul 

redit deosebite calități 
oc.

101 AMENAJARI 
•ORTIVE

muncă patriotica a tineretului pen
tru amenajarea de baze sportive. In 
parcul „Subarim" se află îa fază 
de finisaj un bazin de înot. In zona 
Valea Aurie, din pădurea Dumbrava, 
au început lucrările în vederea ame
najării unul complex sportiv, com
pus din terenuri de baschet, volei, 
handbal șl tenis. In timpul vacanței 
de primăvară, zeci de elevi au mun
cit zilnic pe terenurile menționate, 
pentru ea ele să fie date In folo
sință în cursul lunii mal. Colabora
torul nostru V. Cirdel înfățișează în 
fotografia alăturată un grup de șco
lari de la liceul „Gheorghe Lazăr" 
aducînd ultimele retușuri la sola
rul ștrandului.
Ilie JONESCU — coresp. județean.

• Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori (cifră aproxima
tivă), după etapa a XXIV-a, se pre
zintă astfel : 1. CBAIOVA 29 100 ; 2. 
Timișoara 19 500; 3. București 16 600 : 
4 Reșița 15 000 ; 5. Constanța 12 900 : 6. 
Arad 12 400; 7. Tg. Mureș 10 700; 6—9 
Ploiești și Brașov 10 000; 10. Pitești 
9 300; 11. Cluj 9 200; 12. Iași 8 800; 13 
Bacău 8 700; 14. Petroșani 4 200.

n Situația în „Trofeul Peischov- 
schi", după 24 de etape, este urmă
toarea: 1. TIMIȘOARA 9.75; 2—3.
Craiova și Constanța 9,41; 4. Ploiești 
9,36; 5. Arad 9.33; 6. Reșița 9,25; 7. 
București 9,18; 8. Cluj 9,16; 9. Pitești 
8,92; 10. Brașov 6.91; 11. lași 8.90; 12. 
Bacău 8.50: 13. Tg. Mureș 8,25; 14.
Petroșani 8,23.

Tragerea Loto de mîine va fi trans
misă din studioul de televiziune cu 
începere de la ora 19,10.

Azi este ultima zi pentru proc ura
rea biletelor Loto.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE-
REA PRONOEXPRES DIN 1 MAI

1974

FOND GENERAL DE C1ȘTI-
GURI : 1.170.876 lei din care
97.641 lei report

EXTRAGEREA I : 42 3 41 37
27 26

EXTRAGEREA a Iî-a : 12 14

doidl repurtat, cu .. . 
prin construirea pati
nai, din inițiativa Co- 
pipai Sibiu al U.T.C. 
|sq noi șantiere de

• Asociația sportivă Bucegl-Sinaia 
a deschis un club de tenis dotat cu 
patru mese, pe care se desfășoară 
Întreceri zilnice. își dispută intîieta- 
tea localnici și cetățeni ventil 
odiii • ’a această stațiune. 
C. EOȘCULEȚ — coresp.

la

ca Roman a fost Inaugurată o 
modernă arenă de popice cu patru 
piste aparținlnd asociației sportive 
Laminorul de pe lingă întreprinde
rea de țevi din localitate. Această 
nouă sală, a cărei instalație elec
trică a fost concepută și confecțio
nată de Ton Gagiu, maistru principal 
al serviciului energetic de la I. T. 
Roman, în colaborare cu C. Comită, 
căpitanul echipei de popice, va avea 
darul să Impulsioneze activitatea

eompetlțională la popice, sport 
veche tradiție in 
George GROAPA

urbea noastră.
— coresp.

de mlnihandbal a
activității competl-

♦ Campionatul 
ir.trat In tradiția 
țlonale din orașul Făgăraș. La ac
tuala ediție participi șapte echipe 
de fete și tot atîtea de băieți, din 
clasele I—IV. Primele formații se 
vor califica în faza județeană a com
petiției. programată în zilele de la 
1 șl 2 iunie, la Făgăraș.

DE LA F.R.F.
Ședința din această săptămî- 

nă a Comisiei centrale de com
petiții și disciplină, care va a- 
naliza toate cazurile litigioase 
din Diviziile A, B și C, va avea 
loc vineri 3 mai, cu începere 
de la ora 18, la sediul federa
ției.

39 8 36
Plata cîștigurilor se va face 

în Capitală începînd din 9 mai 
pînă la 1 iulie, în țară aproxi
mativ din 13 mai pînă Ia 1 iu
lie 1974 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ de la 
15 mai 1974.

SpOrtuI Pag. a 3 a



MAREA ADUNARE POPULARĂ
(Urmare din pag. I) al

a Sindicatelor
Uniunii 

din

Au luat loc, de asemenea, 
membri ai delegației Frontului 
Unit Național al Cambodgiei și 
Suvernului 
Națională 
dusă de 
membru 
tic al C.C. 
prim-ministru

Regal de Uniune 
al Cambodgiei, con- 

Khieu Samphan, 
al Biroului Poli- 

al F.U.N.C., vice- 
r___ _______ _ și ministrul a-
părării naționale al G.R.U.N.C., 
comandantul șef al forțelor ar
mate populare de Eliberare Na
țională, și membri ai delegației 
economice 
riene, în 
Haydar, 
probleme

în 
din 
to-

I /

I
I

7

guvernamentale si- 
frunte cu Mohamed 
vicepremierul pentru 

r_____  economice al gu
vernului sirian, care ne vizitează 
țara,

în tribunele alăturate se află 
conducători de instituții centrale, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, vechi militanți ai mișcării 
comuniste și muncitorești din 
țara noastră.

Sînt prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La marea adunare populară 
participă delegați de peste ho
tare.

Se intonează imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea populară consacrată 
zilei de 1 Mai este deschisă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general 
al Capitalei.

A luat, apoi, cuvîntul tovară
șul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele

Consiliului Central 
Generale 
România.

în încheierea mitingului, 
numele oamenilor muncii 
țara noastră, a luat cuvîntul 
varășul Gheorghe Cioară.

A avut loc apoi un frumos 
spectacol cultural-sportiv.

în încheiere, 
marea adunare 
nează imnul de 
muncitoare de 
„Internaționala".

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat își iau rămas bun de Ia 
miile de bucureșteni, răspunzînd 
cu căldură ovațiilor și aclama
țiilor mulțimii care, minute în 
șir, scandează puternic numele 
secretarului general.

Președintele Republicii Socia
liste România salută apoi pe 
șefii misiunilor diplomatice pre
zenți la adunarea populară con
sacrată zilei de 1 Mai.

Părăsind pavilionul, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu străbat pe jos, 
înconjurați cu dragoste de mul
țime, aleea principală a com
plexului expozițional, întîmpinați 
cu puternice urale și aclamații. 
Miile de bucureșteni, oameni ai 

întreprinderi, mili- 
. pionieri, scandează 
,,Ceaușescu—P.C.R.", 
Și poporul".

★
reședință de județe,

participanții la 
populară into- 
luptă al clasei 

pretutindeni •—

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

POLOIȘTII
ROMANI

LA VARNA
După opt luni de pauză compe- 

tițională, echipa națională de polo 
își reia activitatea internațională, 
participînd la turneul programat 
la Varna între 3 și 5 mai. Vor 
mai fi prezente primele selecțio
nate ale U.R.S.S., R. D. Germane, 
Cehoslovaciei, Greciei și Bulgariei. 
Lotul celor 11 jucători este alcă
tuit din Ș. Huber (99 ori interna
țional) și FI. Slavei (43) — portari, 
Gh. Zamfirescu (163—136 goluri),
D. Popescu (86—76), C. Rusu (116 
—78), I. Slavei (25—8), A. Nastasiu 
(51—22), D. Frîneu (24—11), 
Rădueanu (10—9), 
și A. Schervan 
Șerban Iluber va 
100-a oară poarta 
zentative.

L.
V. Rus (56—41) 
(25—5). Miine, 
apăra pentru a 
echipei repre-

MECIUL FEMININ DE ȘAH
ROMANIA - UNGARIA

BUDAPESTA. 1 (Agerpres). — 
Meciul de șah dintre echipele 
feminine ale Ungariei și Româ
niei. disputat la Budapesta, s-a 
terminat cu scorul de 20—16 în 
favoarea gazdelor. Din echipa 
română, cele mai multe puncte

(4) le-a realizat Margareta Pe- 
revoznic. Suzana Makai a obți
nut 3'/2 P-, iar Elisabeta Poli- 
hroniade — 3 p. întîlnirea din
tre echipele de tineret a reve
nit formației maghiare cu G’/z— 
5‘/2.

ECHIPA CEHOSLOVACIEI CONDUCE
IN //CUPA EUROPEI"

(Agerpres). — 
început „Cupa

MUNCHEN, 1
La Warendorf a
Europei” la pentatlon modern, 
cu participarea a peste 60 de

LA PENTATLON MODERN

muncii din 
tari, elevi, 
neîntrerupt 
„Ceaușescu

I
I
„CURSA MUNȚILOR"

in orașele
în municipii, ca și în alte cen
tre importante ale țării 
loc, miercuri, entuziaste 
populare, prilejuite de 
rirea zilei de 1 Mai.

ULTIMUL TEST PENTRU ÎNTRECEREA

sportivi din 15 țări. După pri
ma probă — călăria — desfă
șurată pe o ploaie torențială, 
în clasamentul pe echipe con
duce selecționata Cehoslovaciei
— 3 982 puncte urmată de Po
lonia — 3 728 p._
3 690 p., Ungaria 
România — 3 508
— 3 474 p., R. F.
3 176 p. etc.

în clasamentul individual, pe 
primul loc se află Wolfgang 
Kdpcke (R.F.G.), secundat de 
Jiri Adam (Cehoslovacia).

Suedia — 
— 3 690 p.,
p., Bulgaria 

Germania :—

(Urmare din pag. I)

au avut 
adunări 
sărbăto-

VARȘOVIA-BERLIN-PRAGA

MESAJUL DRAGOSTEI

Șl AL RECUNOȘTINȚEI

— viitori profesori de educație 
fizică — purtînd cercuri împo
dobite cu flori și eșarfe vapo
roase, ce păreau niște flăcări 
nestinse în fluturarea lor, au 
reușit să transmită, prin graiul 
sugestiv al mișcării, mesajul 
înalt și nobil pe care îl purtau.

„INTÎMPINĂM MAREA SĂR
BĂTOARE A PARTIDULUI" 
și-au intitulat evoluția elevii 
bucureșteni, în timp ce pionie
rii, ca totdeauna gingași, dezin- 
volți și zglobii, au reușit să su
gereze în joaca lor cuceritoare 
„VIAȚA FERICITĂ A COPII
LOR PATRIEI, OCROTITĂ DE 
PARTID".

Și iată 
nute sala 
veritabil
te aici toate sporturile 
te de tineret, privim un 
al exercițiului fizic, făcut pen
tru întărirea sănătății, pentru 
ridicarea măiestriei și reprezen
tarea cu demnitate a culorilor 
patriei în întrecerile internațio
nale. Iar steagul olimpic alb. 
cu cele cinci cercuri, purtat de 
un grup de tineri și tinere, re
prezintă — simbolic — angaja
mentul ferm al fruntașilor spor
tului românesc de a se pregăti

că pentru cîteva mi
se transformă 
stadion. Sînt

într-un 
prezen- 

îndrăgi- 
paradis

cu toată hotărîrea și responsa
bilitatea pentru marea competi
ție mondială din 1976.

Superbă, prin sincronizarea 
perfectă a mișcărilor, prin jocul 
culorilor și prin geometria im
pecabilă a formațiilor, a fost 
evoluția tinerilor militari. La 
șfîrșit, din sute de piepturi pu
ternice, au izbucnit urale pen
tru comandantul suprem al ar
matei, președintele Republicii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Sute de dansatori, în minuna
te costume naționale din toate 
zonele etnografice ale țării, în
cing pe scenă, în sunetele 
nemuritoarelor noastre melodii 
populare, o imensă horă, expre
sia bucuriei, a optimismului 
robust al acestui popoir, stăpîn 
pe soarta sa, conștient 
bilitățile sale, hotărît 
integral la îndeplinire 
program de construire 
tății socialiste multilateral dez
voltate elaborat de partid.

Un final grandios, de apoteo
ză, încheie spectacolul. Sporti
vii înscriu cu trupurile lor ini
țialele P.C.R., R.S.R. și cifra 
simbolică XI, în timp ce întrea
ga sală ovaționează îndelung 
pentru patria socialistă, pentru 
partid, pentru secretarul său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

I
I

TELEX
Comitetul executiv al sportului afri
can, reunit la Tunis, a lansat un apel 
oficialităților sportive din Anglia 
prin care se cere acestora să anu
leze proiectatul turneu al echipei de 
rugby „British Lions-- in Republica 
Sud-Africană. Comitetul sportului a- 
frican își reafirmă poziția față de 
orice schimburi sportive cu R.S.A., 
atîta vreme cit în această țară va fi 
practicată politica de apartheid Sn 
sport

A 7-a etapă a Turului ciclist al Spa
niei, Ciudad Kcal — Toledo (126 km), 
a fost cîștigată de spaniolul Domingo 
Perurena în 3h 23’39“. Perurena con
duce și în clasamentul general indi
vidual■
în turneul reminin de tenis de Ia 
Hilton Head. jucătoarea sovietică 
Olga Morozova a învins-o cu 7—5, 
6—2 pe americana Sharon Walsh, in 
timp ce Chris Evert a eliminat-o cu 
6—1, - - — ” ~ 
mary Casals a
6—0 pe Kazuko

6—2 pe Kerry Harris iar 
întrecut-o cu 
Sawamatsu.

din Katowice

liose- 
0—3,

a în-

de po6i- 
să ducă 
mărețul 

a socie-

I
I
I
I
I

Cei mai valoroși rutieri din țara 
noastră — mai experimentați sau 
mai tineri — se pregătesc cu sîrg 
pentru a participa, alături de valo
roși alergători din Uniunea Sovie
tică (J. Kravcenko, S. Morozov. D 

. Prișin,. A. Qnegov, V. Abramov), 
R.D. Germană și Cehoslovacia, la 

. cea mai importantă competiție in
ternațională de primăvară organi
zată în țara noastră : „CURSA
MUNȚILOR".

Aflată la a 15-a ediție, întrece
rea organizată de clubul sportiv 
DINAMO (in colaborare cu unul 
dintre cei mai activi 
ai ciclismului românesc — A. 
LOTO—PRONOSPORT) joacă 
acest an și importantul rol de 
tim test al „tricolorilor", ce

sile Selejan, Ion Cernea, Nieolae 
Gavrilă, Nieolae Andronache și 
Nieolae David, dar — în primul 
rînd — modul cum vor fi obținu
te ele, lucrul în pluton, combativi
tatea și iscusința finalurilor (din 
etapele I și a Il-a) pe munte. In 
felul acesta vom 
tățile lor actuale, 
rată în pregătire, 
rea confruntare a 

amatori din lume.

judeca posibili- . 
munca desfășu- 
șansele în ma- 
celor mai buni 

„Cursa

Revista „Sport-
treprins o anchetă pentru desemna
rea celor mai buni 10 sportivi polo
nezi ai ultimelor trei decenii. Locul 
întîi a fost atribuit cunoscutului 
scrimei* Jerzy Pawlowski, urmat de 
W. Baszanowski (haltere), J. Szmidt 
(atletism), R, Szurkowski (ciclism), 
V. Lubanski (fotbal), Irena Szewin
ska (atletism), I. Zapedski (tir). I. 
Sidio (atletism). G. Cieslik (fotbal), 
Pietrzikowski (box).

I

sprijinitori
S. 
în 

ul- 
se 

vor alinia, la 8 mai, la startul celei 
de a XXVII-a ediții a „Cursei 
Păcii", Varșovia — Berlin — Pra- 
ga. Ne vor interesa, desigur, per
formantele lui Vasile Teodor, Va-

ÎN VEDEREA PARTIDEI CU SPANIA

cicliști 
Păcii".

Deși 
„Cursa 
rios trial, cu condiția ca plutonul 
să se lase convins de utilitatea 
travaliului permanent, de frumuse
țea și valoarea acțiunilor ofensi
ve. Cei aproape 350 km ii vor pur
ta pe alergători pe șosele de 
munte, finalul aducînd caravana în 
Capitală. Sosirea pe stadionul „23 
August", în fața miilor de specta
tori prezenți în tribune, va însem
na, de fapt, o repetiție generală 
înaintea „Turului României".

Nutrim speranța că ediția 
15-a a „Cursei munților" ne

de numai trei 
munților-' poate fi

etape, 
un se

0 PRIMA VERIFICARE A RUGRYȘTILOR FRUNTAȘI
• Mare emulație pentru ocuparea fiecărui post în echipa naționala

Ieri dimineață s-a desfășurat 
în Parcul Copilului un impor
tant trial menit să verifice va
lorile rugbyului românesc acum, 
în preajma unor importante 
confruntări internaționale ; pri
ma la rînd fiind partida cu 
Spania de la 19 mai, la Timi
șoara. Avînd în față imaginea 
comportării modeste din recenta 
întîlnire cu XV-le Poloniei, an
trenorii naționalei (P. Cosmă- 
nescu și V. Irimescu) au con
vocat la București un lot mai 
larg de jucători, în dorința de 
a alcătui cu adevărat o echioâ

puternică și reprezentativă, ca
pabilă să apere cu succes pres
tigiul de care se bucură rugbyul 
nostru.

Jucătorii susceptibili de a îm
brăca tricourile naționale au 
fost împărțiți în două echipe 
(albii — probabilii și roșii — 
posibilii) și, vădind multă pof
tă de joc și seriozitate, au re
alizat un util meci de antre
nament. Iată cele două formații 
care s-au aliniat arbitrului Rene 
Chiriac. ALBII : Durbac — Răș- 
canu, Niea, Marica. Motrescu — 
Fălcușanu, Mateescu — Fugigi,

Dumitru, Pop -— Postolache, 
Mușat — Dinu, Ortelecan, Țur- 
lea. ROȘII : Cristea — Ion Con
stantin. Aldea, Enache, Burghe- 
lea — Ghețu, Bărgăunaș — Tă- 
tucu, Miclescu, Stoica — Dara
ban, Borșaru — loniță, Crăciun, 
Dobre. Au mai fost utilizați pe 
parcursul partidei Scarlat, Bo- 
roi. Achim, Moișan, FI. Constan
tin, Paraschiv, R. lonescu, Abri- 
bula, Budică, Ianusieviei, Te- 
lea.șă și Vasilică. Scor final 30— 
9 (22—0) pentru echipa „albilor". 
(D. C.).

Scrimera cubaneză Margarita Rodri- 
guez a cîștigat proba individuala 
floretă din cadrul concursului de 
Magdeburg. întrecînd-o în meci 
baraj cu 4—3 pe Ursula Ertz (R. 
Germană).

de 
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La Harkov, Tn semifinalele campio
natului european de fotbal (tineret): 
U.R.S.S. — Ungaria 2—0 (1—0).

Pregătindu-se pentru turneul final 
al C.M. de fotbal, selecționata Chile 
a fost învinsă la Guatemala City de 
formația de club Municipal cu 2—1.

a 
va 

demonstra vigoarea sportului nos
tru cu pedale, dorința rutierilor 
de a ridica cit mai sus cota in
teresului iubitorilor de sport pen
tru ciclism.

Federația de fotbal din S.U.A. inten
ționează să-și pună candidatura la 
organizarea campionatului mondial 
de fotbal din anul 1986, a declarat, la 
New York, directorul executiv al li
gii nord-americane de fotbal, Clive 
Troye.

O avalanșă care a surprins un grup 
de 12 schiori pe pîrtiile stațiunii 
Sestriere — Basse (Alpii francezi de 
sud) a provocat moartea a două per
soane. Un schior a fost rănit, iar al
tul a fost dat dispărut.

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE*

UNIVERSITATEA TIMISOARA — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 12—10 (6—7) LA HANDBAL (f)

La Timișoara s-a desfășurat par
tida de handbal din cadrul diviziei 
A dintre formațiile feminine Uni
versitatea și Constructorul. Disputat 
pe o ploaie torențială, meciul a

avut de suferit pe plan calitativ. 
Conduse cu 4—0, studentele și-au 
revenit curînd, au preluat conduce
rea (10—7), obținînd pînă la urmă 
o victorie meritată cu 12—10 (6—7).

LA FOTBAL : R. F. GERMANIA — SUEDIA 2 -0 (0—0)
Teri, după amiază, pe „Volkspark- 

stadion“ din Hamburg, a avut loc 
meciul de fotbal dintre primele re
prezentative ale R.F. Germania și 
Suediei. Victoria a revenit gazdelor

cu 2—0 (0—0), prin golurile marcate 
de Heynckes (min. 52 și 5»)
• Meciul selecționatelor secunde 

ale celor două țări, desfășurat la 
Kiel, s-a încheiat cu 3—2 (2—1) in 
favoarea fotbaliștilor vest-germani.
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