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Frontul Unităfii Socialiste adresează tuturor alegătorilor chemarea, 
de a acfiona, strins unifi in jurul partidului, al Comitetului Centrați 
al secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU* 
pentru înfăptuirea hotăririlor adoptate de Congresul al Xl-lea, înscriind 
astfel o nouă pagină glorioasă în istoria României, asigur ind înaintarea, 
patriei spre noi culmi de progres și civilizație.

(Din Manifestul Frontului Unității Socialiste)

PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI Șl BUNĂSTAREA POPORULUI

MÎINE, CU TOȚII LA VOT!
N e aflăm în ajunul unui eveniment de 

majoră însemnătate în viața politică a 
țării ; alegerile de deputaji în Marca 
Adunare Națională și în consiliile popu
lare. Mîine, milioane de cetățeni de pe 
tot cuprinsul patriei — tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei, români, maghiari,

germani și de alte naționalități — vor păși, cu 
sentimente de mîndric și încredere, în fața urne
lor, pentru a da votul lor candidaților Frontului 
Un!tălii. Socialiste, celor mai înaintați membri ai 
societății noastre, în frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
candidatul întregului nostru popor.

Piecedate de o intensă campanie electorală, care 
a prilejuit nu numai o activitate politică și or
ganizatorică de mare amploare și complexitate, ci 
și o largă mobilizare a forțelor în întrecerea 
socialistă, pentru realizarea înainte de termen a 
actualului cincinal, alegerile de la 9 martie re
prezintă o puternică afirmare a democratismului 
propriu societății noastre socialiste, o manifestare 
civică de cea mai mare însemnătate pentru con
solidarea și dezvoltarea orinduirii noastre sociale 
și de stat. Prin însăși esența lor, alegerile de 
mîine constituie, deopotrivă, un moment de bilanț 
pe plan național și de abordare a strălucitelor 
Perspective deschise națiunii noastre prin isto
ricele hotărîri adoptate de Congresul al Xl-lea al 
partidului.
potrivit tradițiilor încetățenite în anii socialis

mului, forțele politice și sociale ale țării — reu- 
,nlte sub conducerea Partidului Comunist Român, 
în Frontul Unității Socialiste — se prezintă în 
'alegeri nu cu simple declarații și promisiuni, ci 
;cu convingătoare realizări și fapte de viață. 
După cum se subliniază și în Manifestul Fron
tului Unității Socialiste, programul prezentat în 
alegerile trecute a fost îndeplinit cu succes. în
făptuiri fără egal definesc perioada ultimei le
gislaturi, cea mai rodnică din istoria țării. In 
lacești ani s-țj dezvoltat puternic, în ritm susți
nut, economia națională, au înflorit și mai mult 
știința, învățămîntul, cultura, a crescut substan-
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țial nivelul de trai material și spiritual al oameni
lor muncii, a continuat procesul de adincire și 
perfecționare a democrației socialiste, de creare 
a condițiilor pentru afirmarea multilaterală a 
personalității umane, a sporit considerabil presti
giul țării in arena internațională. Cu justificată 
satisfacție putem menționa că în această ultimă 
perioadă, atît de fertilă pentru societatea româ
nească, a înregistrat progrese remarcabile și 
mișcarea noastră sportivă, exprimate îndeosebi 
printr-o mai largă antrenare a tineretului țării la 
practicarea exercițîilor fizice și a sportului, pre
cum și prin obținerea de prestigioase succese în 
marile competiții internaționale.

Acest impresionant bilanț dovedește — o dată 
mai mult — că între vorba și 
există o deplină unitate, că ceea 
nuiește se materializează în tot 
care schimbă mereu în mai bine 
și condițiile de viață ale celor 
aici și convingerea fermă, împărtășită de toți ce
tățenii țării, că și ceea ce a hotărît Congresul al 
XI-!ea al partidului, ceea ce este acum înscris în 
Manifestul F.U.S. își va găsi materializarea, pa
tria noastră devenind astfel mai mîndră și mai 
strălucitoare.

Iată, deci, temeiul pentru care, duminică, mi
lioanele de alegători, dind votul lor candidaților 
Frontului Unității Socialiste, vor vota în fapt 
pentru politica partidului, pentru bunăstarea și 
înflorirea patriei, ca și pentru propria lor prospe
ritate și fericire. Așa cum a demonstrat-o gran
dioasa adunare populară care a avut loc joi în 
Capitală, cum o va demonstra și participarea la 
alegerile de mîinc, întregul nostru popor își ma
nifestă unitatea de nezdruncinat în jurul partidu
lui, al Comitetului Central, al secretarului general 
al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
deopotrivă cu voința sa de a-și dedica toată ener
gia și priceperea, de a acționa cu entuziasm și 
devotament pentru înfăptuirea mărețului Program 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare hotărită a națiunii noastre 
pe calea comunismului.

„M-AM NĂSCUT 
ÎN ROMÂNIA..."
Dacă aș fi întrebată care 

a fost elementul determi
nant al împlinirii mele pe 
plan uman, civic șl spor
tiv, aș răspunde fără să 
preget : faptul că m-am 
născut în România, că am 
crescut, am învățat și m-am 
perfecționat în acești ani 
minunați, ,în condițiile li
bertății și ale socialismu
lui, sub conducerea Parti
dului Comunist Român I 
Partidului îi datorez reali-

Maria ALEXANDRU 
campioană mondială 

la tenis de masă

AU OBȚINUT DOUA TITLURI!
La Paring 

republicane 
In rindurile 
întrecerilor.

> -
și Piatra Arsă continuă campionatele 

de schi 
de mai

alpin 
jos,

și fond pentru seniori, 
iată relatări de la locul

fapta partidului 
ce partidul piă- 
atîtea înfăptuiri 
înfățișarea țării 

ce muncesc. De

(Continuare în pag. 2-3)

RESPONSABILITATEA 
MAJORATULUI

Cu șase ani în urmă, 
la 2 martie 1969, votam 
pentru prima oară, simțind 
și în acest fel mîndrla, 
bucuria și responsabilitatea 
majoratului. Cam tot atunci 
eram remarcat printre ti
nerii Deltei ca unul cu 
perspectivă pentru sportul 
greu al canoei.

Perioada care a trecut, 
cea mai bogată în succese 
pentru poporul nostru, co
incide și în viața mea cui

Ivan PATZAICIIIN 
campion olimpic, 

maestru emerit al spartului

(Continuare in pag. 2-3)

COMPETIȚII 
OMAGIALE
• UN MAKE CROS, CU 

peste 2 000 de concurențl, or
ganizat de C.E.F.S. al Secto
rului 1, in colaborare cu Co
mitetul U.T.C. șl Consiliul 
Sindicatelor, va avea loc as
tăzi, de la ora 12, in Împre
jurimile Stadionului Tineretu
lui din Capitală.
• PE PIRTIILE din masi

vul Paring a avut loc un 
reușit concurs de schi dotat 
cu „Cupa 9 Martie**. Progra
mul a cuprins o probă de 
slalom uriaș șl una de fond, 
pentru seniori șl juniori. Tro
feul a fost clștlgat de schio
rii Grupului școlar minier din 
Lupenl.
• PESTE 10 000 de tineri și 

tinere din județul Ilfov au 
luat parte la Întrecerile de 
cros dedicate alegerilor. Cel” 
mai buni 150 s-au calificat in 
etapa finală, desfășurată pe 
Stadionul Tineretului. Au clș
tlgat Eugenia Dobre și Mari
ana Mailat, la fete ; Ion Popa 
și Aurel Gavrilă, la băieți.

• PE STRĂZILE munici
piului Bala Mare, crosul „9 
Martie" a reunit cifra record 
de 5 ooo participant 1
• IN JUDEȚUL satu Mare, 

Întrecerile dotate cu „Cupa 
alegătorului" s-au desfășurat 
la 10 ramuri sportive : gim
nastică, volei, baschet, hand
bal. lupte, schi, tir, popice, 
tenis de masă și șah. Numă
rul partleipanților *— 15 000.

R COMITETUL JUDEȚEAN 
' U.T.C. Dîmbovița a organizat 
; la Dlchlu etapa județeană a 

„Cupei tineretului" la schi. 
{categoria 15—19 ani) șl „Cupa 
U.Ț.C.". Au avut loc probe 
de: slalom șl fond. Clștigăto-

(Continuare în pag. 2—3)

O NOUĂ APARIȚIE A FORMAȚIILOR DIVIZIONARE A

ta Piatra Arsă, pe 
o vreme favorabilă' 
(ger și vînt Ușor) și 
o zăpadă (firn înghe
țat) care nu a ridicat 
probleme deosebite de 
ceruire, 60 de schiori 
fondiști s-au întrecut, 
vineri, în primele 
curse ale ediției 1975 
a campionatelor re
publicane. Locul de 
desfășurare, platoul 
Piatra Arsă, s-a do
vedit fericit ales, el 
oferind participanților 
un traseu variat, ar
monios, totodată bine 
amenajat de harnicul 
corp de arbitri. Pri
mele au luat startul 
schioarele senibabe. 
Un grup de protago

niste (printre care 
fosta multiplă cam
pioană Marcela Leam- 
pă, reintrată în cir
cuitul competițional, 
după o absență de un 
an și jumătate) s-a 
desprins după primii 
doi kilometri, iar în 
final lupta cu secun
dele a dat cîștig de 
cauză lulianei Deme
ter (antrenor Al. Mu- 
șat) care a adus ast
fel Institutului Peda
gogic din Oradea pri
mul titlu de campioa
nă a țării la fond se
nioare.

La seniori, disputa 
dintre biatlonțști șt 
fondiști S-a încheiat 
cu un succes net al

primilor, dintre care 
s-a detașat Gh. Gîr- 
niță (antrenor Gh. 
Olteanu). La tineret 
a învins Petre Cio- 
banu (antrenor C. E- 
nache), urmat de Fr. 
Forico, ambii meri- 
tînd mențiuni pentru 
că au înregistrat 
timpi superiori senio
rilor clasați de la lo
cul IV în jos. CLA
SAMENTE i 15 km. 
seniori : 1. Gh. Gîrni- 
ță (Dinamo Bv.) 48:57, 
2. Gh. Voicu (A.S.A. 
Bv.) 50:30, 3. M. Cris- 
toloveanu (A. S. A.) 
50:35, 4. Gh. Duca (Di-

M.BARA 
D. STĂNCULESCU

Astăzi, etapa a doua la fotbal ;

MECIURILE DE LA CLUJ-NAPOCA
SI TG. MURES DOMINĂ PROGRAMUL
1 ■»

(Continuare
, fot pag. 2-3)

Astăzi, în 8 orașe din țară, cam
pionatul de fotbal își dispută cea 
de-a 19-a etapă. Și această a doua 
„rundă a primăverii** oferă citeva 
meciuri de real interes pentru zo
nele vitale ale clasamentului și 
pentru orgoliul citorva formații. 
Această sîmbătă fotbalistică este 
dominată de derby-urile „U“ Cluj- 
Napoca — Steaua și A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova. 
Dar, dincolo de meciurile „cap 
de afiș", etapa oferă și cîteva due
luri interesante pentru... puncte 
grele. Ne referim la disputele F. C. 
Galați — Steagul roșu și Chimia 
Rm. Vilcea — Jiul. In rest, parti
de în care, firește, și șansa poate 
avea un cuvînt de spus. Iar din
colo de toate, etapa ne interesează

mai ales din punctul de vedere 
al selecționabililor.

Toate partidele încep la ora 16.
Programul complet al etapei 

este următorul :
CLUJ-NAPOCA : UNIVERSITATEA

TG. MUREȘ : A.S.A.
GALAȚI : F. C. GALAȚI
RM. VILCEA : CHIMIA 
SATU MARE : OLIMPIA
ARAD : U.T.A.
CONSTANȚA : F. C. CONSTANȚA 
BUCUREȘTI : DINAMO

BUCUREȘTI : SPORTUL STUD.

— STEAUA (2—4)
(meciul va fi transmis la televiziune)

— „U“ CRAIOVA (3—2)
— STEAGUL ROȘU (0—3)
— JIUL (0—5)
— F. C. ARGEȘ (0—3)
— F.C.M. REȘIȚA (1—3)
— „POLI" TIMIȘOARA (0—2)
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA (2-0)

(stadionul Dinamo)
— POLITEHNICA IAȘI (0-1)

1. DINAMO 18 13 2 3 34-15 28
2. F.C.M. Reșița 18 10 4 4 28-17 24
3. A.S.A. 18 10 1 7 26-26 21
4. ,.U“ Craiova 18 8 4 6 30-16 20
5. Stequa 18 8 3 7 33-22 19
6. LkT.A. 18 8 3 7 20-17 19
7. CF.R. • ( 18 6 7 5 14-15 19
8. Jiul , * I 18 7 4 7 26-16 18
9. Olimpia 18 7 4 7 16-16 18

10. „PolP'Tim. ' 18 8 2 8 14-20 18
11. F. C. Argeș 18 8 1 9 25-21 17
12. Sportul stud. 18 7 3 8 18-22 17
13. „U“ Cluj-N. 18 6 5 7 14-24 17
14. F. C. C-ța. 18 6 4 8 17-22 16
15. Steagul roșu 18 6 3 9 23-17 15
16. „Poli** Iași 18 7 0 11 21-34 14
17. Chimia 18 4 5 9 15-33 13
18. F. C. Galați 18 4 3 11 6-27 11

(stadionul Republicii)
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PARTIDĂ

8 Martie. Zi din început <5c primăvară, parcă anume aleasă 
pentru un omagiu care trezește in noi gînduri dintre cele mai 
frumoase, sentimente dintre cele mai calde față de ființa care ne 
stă alături : mamă, soție, fiică... . . _. , _ ..

In această zi, parfumată de mirosul fraged al florilor dăruite 
cu dragoste și recunoștință femeilor, gîndurile și inimile noastre 
sînt mai mult ca oricînd alături de tovarășele noastre de munca 
și viață, de cele care ne veghează cu dragoste și iscusința cămi
nele, de cele ale căror mîini de aur făuresc ta fabrici și uzine, 
inestimabile valori materiale, față de cele care mîmuesc cu pri
cepere instalații de mare complexitate, de cele care dezvăluie, 
in laboratoare și institute de cercetare, secrete tacă nepătrunse de 
știință, față de cele ce zămislesc și educă generațiile viitoare...

Zi'uta Internațională a Femeii ne prilejuiește totodată aprecierea 
rolului atît de însemnat și de complex pe care femeia îl îndepli
nește în societate, aportul ei din ce in ce mai activ și mai rodnic 
la crearea de bunuri materiale și spirituale, ta viața politica și 
socials

In societatea noastră socialistă, femeii 1 se acordă o încredere 
deosebită, i se oferă posibilități nelimitate pentru afirmarea plenară 
in toate sectoarele, i se dă acces ta toate onorurile corespunză
toare capacității sale intelectuale. Documentele de partid din ulti
mii ani, în care se pune cu pregnanță problema promovării femei
lor in funcții de conducere, în mund de răspundere corespun
zătoare aptitudinilor lor, sînt o dovadă _a atenției și prețuirii de 
care se bucură femeia în România Socialistă. ...

Mișcarea noastră sportivă se mîndrește pe drept cuvmt cu parti
ciparea din ce în ce mai numeroasă a femeilor la practkarea 
exercițiilor fizice precum și la activitatea de performanță. Intre 
succesele obținute în marile confruntări internaționale, multe le 
datorăm minunatelor noastre sportive, care fac să sporească tezau
rul de medalii și titluri al sportului românesc, contribuie la creș
terea prestigiului țării pe toate meridianele. Cartea de onoare a s* _ . ° . - x _____ ———Ai—— mm*» ' «■»> Ta l^
de^a lungul anilor : Iolanda Balaș, Lia Manoliu, Viorica Viscopo- 
leanu, Maria Alexandru, Olga Szabo, Argentina Menis, Virginia 
Ioan, Viorica Dumitru, Cornelia Petrușeă, Alina Goresac, ca sa dam 

„ numai cîteva nume. . __
Omagiul pe care-4 aducem astăzi femeii este cu atît mai vio rant 

cu cât anul acesta este declarat de Organizația Națiunilor Unite ca

sportului nostru cuprinde nume de sportive care au făcut laia
_ - - •Vico/rnn-

>> vu cil <uiui actoua
jg ,An Internațional al Femeii'

ELENA TRIFU A CIȘTIGAÎ
„CUPA 8 MARTIE" LA TENIS

Reprezentantele a trei cluburi 
bucureștene i Steaua, Progresul și 
Tenis-club (Valeria _ Balaj, Elena 
Trifu, respectiv Mariana Hadgiu și 
Simona Nunwciller) și-au disputat 
semifinalele în întrecerea femini
nă de tenis dotată cu „Cupa 
8 Martie". în prima dintre con
fruntări, stelista Valeria Balaj a 
invins-o In trei seturi : 8—7, 6—1, 
6—3 pe Simona Nunweiller 
(T.C.B.). în cealaltă semifinală 
Elena Trifu și-a adjudecat cu 6—L, 
2—6, 6—0 o victorie muncită și pe 
deplin meritată. Cîștigînd acest 
meci, Elena Trifu se revanșează 
pentru înfrîngerea din primul tur 
pe care o suferise din partea Ma
rianei Hadgiu, cu aproape trei 
săptămîni în urmă, în „Cupa 
Steaua".

Pentru a doua oară In acest se
zon de tenis „indoor", finala s-a 
disputat între cele două colege 
de club I Valeria Balaj și Elena
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Il ALEGEM
PE CEI MAI BUNI

îmi amintesc, cu deosebită emo
ție, de actul civic al primului meu 
vot, acum 29 de ani cînd, îm
preună cu milioane de cetățeni, ti
neri și vîrstnici, am votat candi
dații Frontului Național Democrat, 
alăturindu-mă astfel amplului cu
rent popular care a determinat 
victoria strălucită în alegeri a for
țelor democratice, conduse 
Partidul Comunist Român.

De atunci, am participat la toa
te alegerile, votînd cu nețărmu
rită încredere pe aleșii poporului 
în organele puterii de stat.

Duminică mă voi prezenta din 
nou în fața urnelor, pentru a-mi 
da votul candidaților propuși de 
Frontul Unității Socialiste. Eveni
mentul mi se pare foarte bogat în 
semnificații, date fiind normele 
noi după care se desfășoară înal
tul act constituțional și care asi
gură alegerea în marele sfat al 
țării și în organele locale ale pu
terii de stat a celor mai buni, a 
unor oameni cu o temeinică pre
gătire, cu mare capacitate organi
zatorică, activi, militanți neobosiți 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, buni cunoscători ai proble
melor generale ale dezvoltării so
cietății noastre socialiste, precum 

ai realităților locale.
NICOLAE SOTIR 

antrenor emerit la volei

de

atît drumul devine mai greu, cere 
eforturi mai mari. Tocmai de a- 
ceea sînt hotărît să mă pregătesc 
cu tot simțul de răspundere, cu 
abnegație și îndîrjire, așa cum 
se arată în' Mesajul pe care se
cretarul 
adresat 
mișcării

Vom 
nem și 
gul performanței sportive româ
nești, să reprezentăm cu demni
tate culorile patriei în marile în
treceri internaționale, să adău
găm succesele noastre la cele pe 
care poporul muncitor le obține 
în făurirea bunurilor materiale și 
spirituale ale societății 
socialiste.

Cu aceste gînduri mă prezint 
duminică în fața urnei 
a-mi da din toată inima

Frontului

general al partidului l-a 
Conferinței pe țară a 

sportive, nouă sportivilor, 
face tot posibilul să ți
pe mai departe sus stea-

noastre

pentru 
votul 

candidaților Frontului Unității 
Socialiste, candidații întregii noas
tre națiuni.

Și

0 MARE ȘI UNITA FAMILIE
dintre sutele de tineri

a-

I

Trifu. A clștigat Trifu cu 6—1, 
7—6.

Rezultate din „sferturi" : Vale
ria Balaj — Lucia Romanov (Tot 
înainte) 6—2, 6—1; Simona Nun
weiller — Adriana Caraiosifoglu 
(C.S.U. Construcții București) 
6—4, 6—3: Mariana Hadgiu — Ma
riana Nunweiller (Dinamo Bra
șov) 6—2, 6—3 ; Elena Trifu — 
Elena Cotuna (C.S.U. Construcții) 
6—1, 6—1.

★
Cu puțin timp în urmă Petre 

Mărmureanu — mulți ani compo
nent al clubului Steaua — s-a 
transferat la clubul unde a învă
țat să joace tenis : Progresul. El 
va activa aici in dublă postură : 
aceea de jucător și de antrenor 
(deocamdată secund, urmînd ca de 
Ia 1 aprilie, odată cu pensionarea 
Sui „Cucu“ Schmidt, să devină cîr- 
maciul nr. 1 al echipei).

Ion GAVRILESCU
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FESTIVALUL ȘAHULUI FEMININ I
A REVENIT GERTRUDEI BAUMSTARK I

„M-AM NĂSCUT
ÎN ROMÂNIA../7

(Urmare din vag. II
zările mele. Avînd larg deschise 
toate drumurile afirmării, am iz
butit să mă instruiesc, să-mi dez
volt calitățile cu care 
zestrat natura și, printr-o 
neîncetată, să ajung să mă 
printre sportivele fruntașe 
noi și din lume. In acest 
de veac și mai bine am 
că munca este principala 
a omului, că atît cit trăim, 
care trebuie să ne perfecționăm, 
să aspirăm Ia mai mult și la mai 
bine. Am învățat, totodată, că 
pentru a învinge, nici un efort 
nu este prea mare sau prea scump, 
că succesul aparține numai celor 
perseverenți și dîrji, înarmați cu 
cuvîntul și fapta partidului.

Iată de ce îmi voi ' 
candidaților Frontului 
Socialiste, fiind convinsă că 
tez pentru făurirea unei vieți 
ricite, tot mai prospere, pe 
mîntul României.

m-a în- 
muucă 
număr 
de la 
pătrar 
învățat 
avuție 

fie-

da votul 
Unității 

vo- 
fe- 
pă-

RESPONSABILITATEA 
MAJORATULUI

(Urmare din pag. 1)

HOTÂRIRE Șl MOBILIZARE
Printre înfăptuirile cu care po

porul nostru se prezintă în fața 
urnelor se numără, după părerea 
mea, și puternica dezvoltare a 
educației fizice și sportului, soco
tite ca activități de interes națio
nal, bucurîndu-se de grija, spri
jinul și îndrumarea permanentă 
a partidului.

în cadrul colectivului în care 
muncesc, la întreprinderea de me
canică și material rulant „Grivița 
Roșie", îndeplinesc și sarcina de 
secretar al asociației sportive. 
Sînt încă sub impresia profundă 
ce am resimțit-o la ascultarea Me
sajului pe care secretarul general 
al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU l-a adre
sat participanților la Conferința 
pe țară a mișcării sportive. Mo
bilizați de ideile acestui document 
de o uriașă importanță pentru 
sportul românesc, orientîndu-ne 
după prevederile Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din februarie— 
martie 1973, în asociația noastră 
au fost luate măsuri ca activita
tea de educație fizică și sport să 
fie mai strîns legată de producție, 
să contribuie la stimularea și dez
voltarea energiilor și a capacită
ților creatoare ale oamenilor mun
cii. In acest scop vom pune un 
mai mare accent pe dezvoltarea 
acțiunilor sportive de masă, în
trecerile din cadrul camoionatu- 
lui asociației la cele 6 ramuri de 
sport urmînd a fi puse pe primul 
plan.

Muncitorii-sportivi din asociația 
noastră și eu personal ne vom da 
cu patriotism votul, la 9 martie, 
candidaților Frontului Unității 
Socialiste, știind că astfel votăm 
pentru înflorirea continuă a patri
ei, pentru înaintarea ei spre so
cialism și comunism.

ION GHF.ORGHE
secretar al asociației sportive 

Grivița Roșie

Sînt unul 
ai României Socialiste care a' 
vut cinstea de a-și reprezenta pa
tria în mari întreceri sportive in
ternaționale. Am simțit, de fiecare 
dată, responsabilitatea care apasă 
pe umerii celor chemați să facă 
parte din echipa națională și am 
luptat cu toată energia pentru a 
mă arăta demn de a purta tri
coul tricolor. L-am îmbrăcat de 
140 de ori pînă acum !

Eu, Roland Gunesch, fiul unui 
muncitor de origine germană din 
Sighișoara, am fost primit cu în
credere și căldură în lotul repre
zentativ, unde m-am simțit totdea
una ca într-o familie, alături de 
tovarășii mei români, maghiari sau 
de alte naționalități. Mi-am ter
minat studiile la Institutul poli
tehnic din Timișoara, devenind in
giner. Sînt maestru emerit al spor
tului, am făcut parte de două ori 
din echipa de handbal a Româ
niei, campioană a lumii, și am avuț 
marea fericire să primesc din mina 
celui mai iubit fiu al poporului 
român, președintele tării, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, înalte 
ordine de stat.

La bucuriile unei tinereți pli
ne de satisfacții și împliniri, se a- 
daugă azi, la 31 de ani, stima și 
respectul colegilor de muncă dc la 
întreprinderea Electro-Timiș, îm
preună cu care, duminică, imi voi 
da votul candidaților Frontului 
Unității Socialiste, din toată inima, 
cu dragoste și căldură, știind că 
prin acest act de înaltă, răspun
dere civică contribui la înflorirea 
și propășirea scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

ROLAND GUNESCH 
maestru emerit al sportului, 

component al echipei campioană 
mondială la handbal
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Reluat ieri, 
by programea 
derbyurile - de 
timii ani :i S3 
SITATEA* T 
se dispută în 
seria întîi și 
importantă pe 
toare a clasai 
această serie 
șase formații 
în turneul: fii 
pe primele <1 
dată cele 7 del 
clasate astfel!

1. Universbtat
3. Steaua i j

Dupăi cum 
minim de pl 
poate fi ănu 
că Steaua joa 
a învins cu 9l 
cu cei < doi I 
mănescu și 1 
ne-au tasiguJ 
vor evolua I 
lor actuale I 
ofere un al 
bystic. Echil 
are decit <1 
litate (pilierl

ACT DE CONȘTIINȚA
SIA
Mă 

fața urnei 
facție și bucurie, exprimîndu-mi 
adeziunea deplină față de candi
dații Frontului Unității Socialiste. 
Mi se pare acesta un act de con
știință, de patriotism și un prilej 
de emoționante reflecții. Dacă mi 
s-ar pune întrebarea : pentru ce 
votez ?, aș răspunde : ca părinte 
— pentru viitorul luminos al co
piilor mei ; ca pedagog — îmi 
voi da votul cu convingerea și 
încrederea traducerii în viață a 
mărețului Program 
patriei, adoptat 
XI-lea Congres al 
sportiv — consider 
gest de profundă 
pentru condițiile ce 
de a mă afirma în 
delismului.

DE PATRIOTISM!
voi prezenta duminică în 

și voi vota cu satis-
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I

de înflorire a 
la cel de-al 
partidului ; ca 
votul meu un 

recunoștință 
mi s-au creat 
domeniul mo-

I
1
I

'1 Turneul feminin de șah din 
Capitală, dedicat zilei de 8 Mar
tie și reunind, în rîndul celor 
45 de participante, pe cele mai 
puternice jucătoare ale țării, a 
programat — aseară — ultima 
rundă (a 7-a). Deși nu toate 
partidele s-au încheiat (cele în
trerupte urmînd să fie reluate 
astăzi dimineață), câștigătoarea 
competiției este cunoscută: ti- 
mișoreanca Gertrude Baumstark, 
care a acumulat 6 puncte. Ea 
ar putea fi ajunsă doar de JEli- 

; tabeta Polihroniade, care are
3 puncte, dar nu va putea eîș-

tiga, probabili, finalul de piese 
ușoare și pioni, evident egal, din 
partida cu Rodica Reicher. Cîte 
5 puncte au acumulat, de ase
menea, Ligia Jicman și Adela 
Gesticone, dar acest scor îl pot 
egala mai multe jucătoare.

Un element pitoresc al ulti
mei runde l-a constituit faptul 
că sorții au decis să așeze la 
masa de joc pe Maria și Marina 
Pogorevici, mamă și fiică. A- 
eeastă partidă „în familie" a 
fost remiză, ambele jucătoare 
cJasindu-se la egalitate, cu 
puncte.

un interval de neuitat. Avînd asi
gurate de partid și de stat cele 
mai bune condiții, îndrumat cu 
grijă și atenție de antrenori si 
tehnicieni pricepuți, ăm reușit să 
urc destul de repede treptele mă
iestriei, să mă afirm.

Medaliile olimpice de aur, ti
tlurile de campion mondial și eu
ropean, au reprezentat modestul 
meu aport la marele bilanț al 
sportului românesc raportat par
tidului, expresia stimei, dragostei 
și recunoștinței pe care noi, spor
tivii, o purtăm conducătorului 
nostru iubit, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

| Desigur, cu cit ești mai sus 
ierarhia sportivă lumii,
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în 
cu

ostfel do gol l-a realizat Dri- 
la Ploiești, în urmă cu 7-6 ani, 

meci cu Rapid. Iar golul înscris 
în aceste condiții, avea să fie 
victoriei. Astăzi, nici nu se mai

ION MAND1N, BALȘ. De a lungut
Lk>r, au fost cîteva situații in care e- 
chipa noastră reprezentativă de fotbal! 
D. f°.st wf°rmatâ. aproape în totalitate, 
din jucători de la un singur club, in 
baza valorii lor și a formei deținute 
In acel moment. Așa s-a intîmplat și 
In 1956, la Belgrad, in meciul cu iu
goslavia (scor : 1-0 pentru noi) fa care 
— socotind și cele două înlocuiri — au 
evoluat... 11 jucători de la C.C.A. (Stea
ua). Golul victoriei n*a fost înscris de 
Constantin, ci de Cacoveanu.

TRAIAN MĂRUNȚELU, BUCUREȘTI. U- 
rirea Mînăstirea a activat în Divizia 
C, omul ei de bază fiind Mîndru, fostul 
portar al echipei Progresul. Dar, cum 
cu o rîndunică nu se face primăvară...

DANIELA PIPLEA, MEDGIDIA. Inima

zi. Un 
dea |l, 
intr-un 
de el 
cel al 
pune problema înscrierii unui gol direct
dintr-o lovitură de colț, în general, a- 
ceste lovituri transîormindu-se în ultimii
ani — uneori cu folos, alteori fără — 
intr-o pasă seprtă dată unui coechipier
aflat în apropiere.

ADALBERT MOJA,
RE. De la prima ei 
Diviziei A și pînă 
retrogradat niciodată. A 
ori în 
ținut bine în șa...

«fîtea decepții, 
arferi suporterilor lor, 
măvcrâ, și satisfacții. 
wtxMi A și... (nu spun 
f»ofw. ca sâ nu se uite urît la mine 
Universitatea Craiova, Steaua și A.S.A. 
Tirgw Mureș).

TEODOR MANESCU, CLUJ-NAPOCA. 
Biografia apreciatului nostru baschet
balist și voleibalist de acum trei de
cenii, C. Herold, este prea bogată, 
8ar spațiul rubricii noastre prea res- 
farins, pentru a vâ putea satisface ru
gămintea. Dar, va comunic — cum m-ați 
ragot — adresa lui Herold : strada
Ffevnei 44, sectoiul 7.

NICOLAE GHIMIȘ, PLOIEȘTI. Nu 
știu docâ au mai rămas exemplare 
din Albumul întocmit de Universitatea 
Craiova, cu prilejul sărbătoririi a 25 de 
ani de existență. In orice 
ftî-vâ clubului craiovean : 
nr. W.

feroviarii le 
în această 

promovînd in Di- 
cel de al doilea

caz, adresa- 
str. Săvinești

VASILE METU, ORÂȘTIE.
poate înscrie un gol — direct
lovitură de colț. S-au și marcat astfel

OO1..X Mt» d.epț. nu... in liecaie

Sigur că se 
dln'tr-o

SINNICOLAUL MA- 
prezență pe scena 
acum, U.T.A. n-a 

fost de două 
pericol, dar, pînă io urmă, s-a

Ilustrații: N. CLAUDIU

ION N. RADU
maestru emerit al sportului

COMPETITII u
(Urmare din pag. 1)

OMAGIALE
sp.

Noua stas 
o frumoasa 
Giulești. Ini 
vară, Rapid 
deschis, a dl 
viarii alegîj 
atacului, fă] 
tîlnirii cu I 
stănțean. (4 
antrenorului 
nu dispunel 
sebite, dai 
RUGBY. Dl 
viguros, B| 
în min. 14| 
prin încerl 
minute, 
al meciului 
tat, la puți 
(l.p.), Hogi 
tea (tr.). I 
jocul, Luci 
pemiltimull 
După paul

c
(Vi

namo) 51 
Oradea) 
(A.S.A.) 5 
luliana 
18:37, 
18:55, 
19:14, 
19:17, 
19:22, 
19:31, 
banu 
(Dinamo)i 
(A.S.A.)

li
2. 1

3.
4.
5. I
6. .1
15 I 
(A.l

rii primelor locuri în „Cupa U.T.C." 
vor participa la finalele pe tară 
programate la Poiana Brașov (15— 
16 martie).
• O INTERESANTA competiție de 

popice, deschisă tuturor iubitorilor 
acestui joc (legitimați sau nu), pe 
diverse categorii de vîrstă, a avut 
loc la Brașov. S-au înscris aproape 
400 de amatori. Au clștigat, la le
gitimați, Livia Răstăman și Ion Ger- 
gely iar la nelegitimați. Gh. Ene.

• ZILELE TRECUTE, moderna 
sală de sport a Grupului școlar 
M.I.U., precum și sala Liceului 
nr. 43 din Capitală au găzduit 
finalele „CUPEI 9 MARTIE", or
ganizate de C.E.F.S., în colaborare 
cu Comitetul U.T.C. al sectorului 
4. întrecerile au fost deosebit de 
disputate, 
tuziasm ■ 
dedicate 
alegerilor, 
din licee, 
și tineri < 
torului.

• LA
o competiție fotbalistică în cinstea 
alegerilor, organizată de asociația 
sportivă locală Avîntul și dotată 
cu „Cupa 9 Martie". Trofeul a re
venit divizionarei C, Avîntul, în
vingătoare cu 4—2 în finala cu 
Oțelul. Locul 3 a fost ocupat de 
juniorii Avîntului, care au între
cut cu 2—0 pe Voința.

• IN ORGANIZAREA I.E.F.S. a 
avut loc o întrecere de scrimă 
cu participarea celor mai mici 
sabreri ai clubului (13—15 ani) și 
reprezentanții Școlii sportive și 
Casei pionierilor din Slobozia.

Clasament final: 1. C. Tudor

, purtînd nota de en- 
caracteristică acțiunilor 

marelui eveniment al 
Au participat elevi 

școli generale, precum 
din întreprinderile see-

REGHIN s-a desfășurat

(T.E.F.S.) 6 v, 2. C. Bucur (Șc. 
Slobozia) 6 v, 3. L. Filipoiu (Casa 
pionierilor Slobozia) 5 v, 4. E. 
Predescu (I.E.F.S.) 5 v, 5. C. Ma
rian (I.E.F.S.) 5 V, 6. Cr. Ioncscu 
(I.E.F.S.) 5 v. ‘

în punctajul pe echipe, I.E.F.S. 
— Slobozia 28—21. De notat că a- 
ceasta este prima ieșire publică a 
micilor scrimeri din Slobozia, care 
alcătuiesc cea mai tînără secție 
de scrimă din țară., „Cupa 9 Mar
tie", cu care a fost dotată întrece
rea, a revenit 
zator.

• IN 
județul

clubului organi-
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late a 
slabă a I 
neri s-al 
pentru ll 
pentru J 
rul de | 
după 5 I 
rie, recii 
naționali 
manențal 
cele m.l 
dinamici 
zitări. 11

I
I zile 
s"*i-inr

î
I
I
I
I
I

asociații sportive din 
au avui loc competi

ții de masă organizate de C.J.E.F.S. 
In cinstea alegerilor , dc deputați în 
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare. La (întreprinderea 
„1 Mai” s-a încheiat un campionat 
de volei la care au luat parte 12 
echipe din secțiile întreprinderii și 
de la Combinatul petrochimic Brazi. 
Peste 2 000 de tineri, elevi și mun
citori, de la Liceul energetic, liceul 
„Mihai Viteazul" și de la grupurile 
școlare „1 Mai" și „Teleajen" au 
participat la un concurs de cros.

• PESTE 2 000 de tineri iubitori al 
sportului au participat la „Crosul 
alegătorului", desfășurat pe bulevar
dul Nicolae Bălcescu din municipiul 
Buzău. întrecerile, pe categorii de 
vîrstă, au fost deosebit de atractive, 
cei mai buni alergători dovedin- 
du-se a fi, în ordinea categoriilor, Mi- 
rela Constantin, Ionel Apostol, Caro
lina Muscalagiu, Florin Ursa, Elena 
Vasile, Georgian Ioncscu, Florin Ca- 
ravele. Carmen Ușatenco, Dănuț 
Ghioca, Denisa Crăciun, Constantin 
Dănescu, Venera Chiompcc și Liviu 
Barbus.

Tot în municipiul Buzău, pe are
na Chimia, s-au desfășurat între
cerile dotate cu „Cupa 9 Martie" la 
popice, cu participarea sportivilor de 
la asociațiile Chimia, Dinamo, In
dustria sîrmei. Progresul, Rapid și 
Voința. Trofeul a revenit popicarilor 
de la Progresul.
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UNIVERSITATEA TIMIȘOARA,

.atul de rug- 
<i, unul dintre 
lasice în ul- 
— UNIVER- 
îA, Partida 
întrecerii din 
ă extrem de 
figurația vii- 

deoarece in 
ii puțin de> 
a calificarea 

la situarea 
iri. Deocam- 
igoniste sint

20
18

un avantaj 
lenților care 
prin faptul 
(Tn tur, „U“ 
tat de vorbă
Petre Cos- 

onescu, care 
rmațiile lor 
posibilități- 
strădui să 

ictacol rug- 
ă, care nu 
indisponibi- 

). va alinia

Durbac
Suciu, Ena- 

che, R. Ionescu — Alex. Dumitru, 
Mateescu — Corneliu (Fuicu), M. 
Ionescu, Achim — Postolache, Pin- 
tea .(Șerban) — Ciornei, Munteanu, 
Bucur. Universitatea, în schimb, 
va suporta handicapul absenței 
din formație a unor titulari de 
prim rang : Rășcanu (spitalizat, un 
accident mai vechi la coloana ver
tebrală), Dumitru (militar) și Po- 
povici (suspendat). Vor juca, deci : 
Duță — M. Suciu, Chiciu, Tîrnian- 
cev (Cîndea), Peter — Ghețu (Co- 
mănici), Florescu — Malancu, 
Vollmann, Tătucu — Priess, Co
jocaru — Mitan, Al. Ioniță, Fl. Io- 
niță. Partida va fi arbitrată de 
Sergiu Dragomirescu și se va dis
puta pe terenul Steaua, de la 
ora 11. (Este regretabil faptul că 
partida nu a fost programată la o 
oră mai convenabilă, pentru a se 
permite vizionarea ei de către un 
număr, mai mare de iubitori ai ba
lonului oval. Nu în acest fel se 
face propagandă rugbyului !).

Celelalte meciuri ale zilei : 
Dinamo — „Poli" Iași ; Sportul 
studențesc — C.S.M. Sibiu ; Vul
can — Agronomia ; Grivița Roșie 
— Rulmentul Bîrlad. (D. C.)

formația standard : 
Braga (Motrescu), Ed.
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meci: RAPID - FARUL
stică a avut 
re ieri în
■ de primâ- 
au evoluat

culos, fero- 
rt varianta

■ tracul în- 
„XV" con- 

le merit al 
arescu. care 
îalități deo-

se joace 
au început 

zînd scorul 
însă — tot 
te numai 3 

numărul 1 
trece, trep- 
ază Crăciun 
c.) și Cris- 
echilibrează 
1 „drop" îri 
1 reprizei, 
ispect, îna-

intașii oaspeți se impun. Mar
chează Olteanu (încerc.), lanusie- 
vici (încerc.), respectiv Paraschi- 
vescu, care a reușit, în sfîrșit, 
transformarea unei l.p. în min. 
58, o cursă irezistibilă a lui Ma- 
rica este finalizată de lanusievici. 
Echipa de pe litoral se desprinde 
total, reușind alte încercări: Cristea 
(tot el transformă) și Crăciun. însă, 
în final, giuleștenii revin și reduc 
din handicap : Stăncscu (încerc.), 
Paraschivescu (transf.). Scor fi
nal : 35—16 (13—7) în favoarea e- 
chipei Farul. Arbitrajul, bun : Al. 
Lemivanu (la centru), Gh. Huștiu 
și El. Dudu (la linie).

Geo RAEȚCHI

în celelalte partide de ieri :
Gloria — Constructorul Buzău 
6—4 (0—4) si Știința Petroșani — 
T. C. Ind. Constanța 7—0 (4—0).

MATELE DE SCHI
7. I)

etea (I. P. 
3h. Cercel 
senioare : 1. 
P. Oradea) 

(Tractorul) 
1 (Dinamo) 
(Tractorul) 

hă (Dinamo)
P. Oradea)
1. P. Cio-
Fr. Forico 

1. Mandruș

.n ultimele 
’nrația Pa- 
pîrtiiie în- 
cf coborire 

în trasee 
ală dificul- 
consistența 

:ăpadă. Vi
ermii uriaș 
mu] special 

de numă-
Munteanu, 

lie merite
le campion 
rat în per- 
una dintre 
ale sale i 

ă, fără e- 
s-a clasat

Dan Cristea, care a făcut un mare 
efort în manșa a doua pentru a 
recupera diferența, dar, cu toată 
risipa de energie, el 
putut 
gător.

La 
surpriză realizată de rutinata Ju
dith Tbmbri-IIenclea, care a obți
nut o frumoasă victorie, reușind 
să depășească un mănunchi de 
concurente care au încercat tot ce 
le-a stat în puteri pentru a intra 
în posesia titlului de campioană 
națională la slalom special. Dar 
și Daniela Muntcanu și Georgeta 
Băncilă au fost prea inhibate și 
au comis erori care au atîrnat 
greu la totalul timpilor realizați.

REZULTATE TEHNICE. Slalom 
uriaș băieți : 1. Dorin Munteanu 
(C.S.U. Oradea) 2:29,7, 2. Dan
Cristea (Dinarho Bv.) 2:31,2, 3. A- 
lexandru Manta (A.S.A. Bv.) 2:31,6,
4. Constantin Văideanu (A.S.A.)
2:32,5, 5. Ioan Cavasi (Dinamo)
2:33,4, 6. Gheorghe Vulpe (C.S.U.
Bv.) 2:35,2. Slalom special fete : 
1. Judith Tombri-Hendea (Carâi- 
manul Bușteni) 99,7, 2. Daniela
Munteanu (A.S.A.) 100,1, 3. Geor
geta Băncilă (Dinamo) 100,3, 4,
Nela Șimion (C.S.U. Oiradea) 101,1,
5. Minodora Munteanu (C.S.U. O- 
radea) 103,1, 6. Ioana Belu-Ghi- 
nea (Caraimanul Bușteni) 103,9.

să-I

fete

nu a mai
depășească pe învin-

consemnăm o oarecare

REPUBLICANE DE BASCHET
ne de bas- 

(in cadrul 
i 3 la bă- 
ete) meciuri 
propiate. In 
artida Uni- 

Crișul (în 
te cele trei 

masculine.
MASCULIN,
— I.E.F.S. 

■sitatea Ti- 
>8, 69—70) ;

meciul Dinamo 
(97-t69j 974-75) a 
luni 1? mârtfe ; __  . __
rul — C.S.U. Galați ; (87—«9, 70—86), 
Politehnica Bticurești — Politehnica 
Iași- (70—54, .69—77), I.C.E.D. —

.C.S.U/ Tg. Mureș (57—54, 81—76) ; 
FEMININ : ’ Universitatea Iași —
I.E.F.S. (53—78), Politehnica — Vo
ința București (84—56), Olimpia- 
Constructorul — C.S.U. Tg. Mureș 
(83—63), Universitatea Timișoara — 
C.S.U. Galați (71—64).

— „U“ Cluj-Napoca 
fost aminat pentru 
GRUPA 7—12 : Fa-

MENTELE LA ZI
telor repu- 10. I.C.E.D.

11. C.S.U.
12. C.S.U.

Galați 
Tg. M.

17
17
17

1195—1220
1171—1385
1099—1384

23
22
19

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1589—1112
1539—1214
1305—1175
1259—1263 
1212—1297 
1153—1287

33
32
30
27
23
23

FEMININ
17
16
17
16

26
24

1. I.E.F.S.
2. Politehnica
3. Rapid
4. Crișul
5. Olimpia-Constr.16
6.
7.
8.
9.

10.

„U“ Timișoara 
Voința Buc. 
„U“ ClUj-N. 
C.S.U. Galați 
C.S.U. Tg. M. 
„U“ lași

17
16
16
17
16
16

15
13
11
10
10

9
7
6
3
3
3

1177—1003
1283— 897 
1143—1088 
1033— 974 
1102—1025 
1149—1106
976—1003

32
29
28
26
26
26
23
22
20
19
ÎS

I
I
I

INVITAȚIILE ETAPEI
Prima e o frumoasă invitație care 

pornește de la Cluj-Napoca. Clubul 
organizator al unuia dintre cele 
mai atractive jocuri ale etapei — 
Universitatea — anunță că astăzi, 
8 Martie, de Ziua Femeii, toate 
spectatoarele din orașul de pe So
meș au intrarea gratuită la meciul 
cu Steaua. Un cadou pe care, ne 
gindim, ar fi bine ca și celelalte 
organizatoare ale etapei să-1 ofere, 
de ziua lor, iubitoarelor de fot
bal. Pentru că, să nu uităm, mul
te dintre viitoarele noastre „învo
iri" la fotbal depind de... oaspe
tele de astăzi !

Celelalte invitații sint mai puțin 
sărbătorești și ele trebuie privite 
cu toată seriozitatea și grija. Cea 
mai urgentă dintre ele se referă 
la SPORTIVITATE. Au existat 
destule simptome, în etapa inau
gurală, că spiritul de corectitu
dine în luptă e — adeseori — ui
tat la vestiare. Și în arenă și, in 
două cazuri, și în tribune, am în
registrat gesturi reprobabile. Co
misia de resort a federației a dic
tat primele „avertismente", dar ea 
va trece și la sancțiuni mai grave, 
efective, impuse de recidivă.

O invitație care ajunge, prin 
acuitatea ci, în zona obligației ră- 
mine aceea de deplină dăruire in 
joc, pentru spectacolul sportiv 
pretins de un campionat ds cea 
mai inaltă categorie. Mai cu sea
mă că această a doua apariție a

formațiilor în arenă precede „tre
cerea în revistă" de marți, de la 
Rm. Vîlcea, acolo unde se va pe
trece startul efectiv al loturilor 
reprezentative în atît de greul se
zon care a apărut la orizont. Tria
lul din orașul de pe Olt are ne
voie de această bază încurajatoa
re, optimistă care nu poate fi ofe
rită decît de multe jocuri bune 
în etapă, de confirmarea candida
turilor, ca și de apariția altora 
noL Nu sint de fel excluse aseme
nea vizibile noi solicitări de locuri 
tn loturile reprezentative. Ele sint 
de dorit tocmai spre a da acel ca
racter emulativ întregii operați
uni de definitivare a naționalei. 
Și zilele cînd se mai pot opera 
modificări în componența grupe
lor de selecționabili tocmai aces
tea sînt. De dorit e ca „etapele 
Istanbul și Fraga" să reprezinte 
prilejuri de ultime retușuri în 
unsprezecele ales. De aceea, a doua 
etapă conține și invitația pentru 
„probabili" de a confirma și pen
tru „posibili" de a demonstra că 
nu trebuie să fie omiși.

Fără să mai socotim atracțiile 
luptei propriu-zise, ale luptei 
tru clasament, nu conține 
această etapă destule motive 
tru ca protagoniștii să facă 
spre a se întrece pe ei —

pen- 
oarc 
pen- 
totul

înșiși ?

Eftimie IONESCU

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

ECHIPA CAMPIONATULUI
Alcătuită pe baza adiționării notelor obținute de jucători, echipa 

campionatului, după 18 etape, se prezintă astfel :

IORGULESCU (148)

PORAȚCHI (130) BIGAN (139) ISPIR (130) FIUPESCU (134)

NAOM (131)

ATODIRESEf (132)
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

DINU (131) R. NUNWEILLER (138)

ROZNAI (133) HAJNAL (131)

adversarii lor de duminică, studen
ții clujeni, au acumulat doar 60 p.

ULTIMELE VEȘTI DE LA ECHIPE
• Pentru prima apariție pe te

ren propriu, în acest sezon, li
derul, Dinamo, s-a pregătitaerul, Dinamo, s-a pregătit cu 
multă atenție și așteaptă cu în
credere confruntarea cu C.F.R. 
Miercuri, în partida-școală cu e- 
chipa de tineret-speranțe, a fost 
rulat întregul lot, din cadrul că
ruia o excelentă dispoziție de joc 
manifestă Nunweiller VI și D. 
Georgescu. Este posibilă folosirea 
și a lui Dumitrache, cel puțin o 
repriză.: C.F.R. are unele probleme 
de formație, trei dintre jucătorii 
săi (Cojocaru —- entorsă, Roman 
și Dragomir — bolnavi) nefiind 
disponibili pentru duminică.

• La Satu Mare, meciul cu 
F. C. Argeș este privit cu justi
ficată îngrijorare, datorită, în 
primul rînd, faptului că Bathori 
II și Both sînt în continuare in
disponibili, iar Keiser nu are 
drept de joc din cauza cumulării 
a trei cartonașe galbene. Antre
norul Gh. Staicu speră, totuși, să 
găsească formula de echipă care 
să-i dea speranța obținerii unei 
victorii. Piteștenii, după ce au 
jucat, miercuri, la Oradea, cu 
F. C. Bihor, au rămas, în conti
nuare, la Băile Felix, pînă ieri. 
In formația pentru azi, o singură 
modificare față de etapa trecută: 
Radu I...................... ** ’
pendat 
tonașe 
dențesc 
aceasta 
unde va susține toate meciurile, 
pe teren propriu, din acest retur. 
Studenții bucureșteni au susținut 
și o partidă de verificare în com
pania formației Agronomia, de 
care au dispus cu scorul de 7—1. 
Nu se anunță nici o modificare 
față de „ll“-le victorios dumi
nica trecută la Brașov. Politeh
nica Iași a sosit de joi seara în 
Capitală, și a efectuat ieri un 
antrenament de acomodare. Antre
norul I. Oană intenționează să 
folosească echipa din repriza a 
doua a meciului cu Olimpia. • 
Speranțe renăscute la Galați, 
după egalul din partida cu C.F.R., 
Stoica și L. Nedelcu au fost recu
perați după ușoarele 
suferite, astfel că azi 
în teren, același „11“ 
trecută. Steagul roșu, 
continuare de Al. Meszaros (N. 
Proca nu a părăsit încă spitalul 
după operația la rinichi) a sosit 
la Galați ieri, venind de la Foc
șani unde a jucat miercuri cu 
Unirea. Nu se anunță modificări

în formație. • F.C.M. Reșița are 
mari probleme în ce privește apă
rarea imediată: portarul Constan
tin (întindere de ligamente) este 
indisponibil încă o lună, Pigulea 
este și el accidentat, în timp ce 
Hergane are de ispășit o etapă 
de suspendare pentru cumulul a 
trei cartonașe. Antrenorul Rein
hardt urmează a se stabili, înhardt urmează __ ....... ............
cursul acestei dimineți, asupra e- 
chipei pe care o va alinia pe 
stadionul din Arad. La rîndul său, 
U.T.A. nu-1 poate utiliza încă pe 
Trandafilon (nefrită cronică), care 
nu a jucat, de altfel, nici la Pe
troșani • Interes mare pentrutroș-ani • Interes mare pentru 
meciul de la Cluj-Napoca. Stu
denții au susținut o partidă de 
verificare, ‘ ~ '
Alba lulia

în locul lui Radu II (sus- 
o etapă pentru trei car- 
galbene). • Sportul stu- 
s-a antrenat 
pe stadionul

săptămîna 
Republicii,

accidentări 
va evolua 
din etapa 

condusă în

miercuri, cu Unirea 
(scor 2—1). Mierluț 

acuză o întindere de ligamente și 
va fi înlocuit cu Damian sau Că- 
pușan. Va lipsi din formație și 
Cimpeanu II (convocat la lotul 
de juniori). Steaua a sosit în di
mineața zilei de ieri și a efec
tuat un antrenament de acomo
dare pe stadionul Municipal. C. 
Teașcă va alinia aceeași echipă 
din meciul cu A.S.A. Pregătiri 
intense la F. C. Constanța, care 
vrea să șteargă impresia neplă
cută a acelui 0—3 de la Pitești. 
Elevii antrenorului Hașoti au fost 
supuși unui efort suplimentar în 
această săptămînă, susținînd și 
două jocuri-școalâ. Formația pen
tru partida de azi : Aii — Velea, 
Antonescu, Bălosu, Nistor — Mihu, 
Iovănescu — Tănase, Negocscu, 
Mărculescu, Lică. Politehnica Ti
mișoara a jucat miercuri cu 
Electromotor, antrenorul N. Go- 
deanu urmărind problema omo
genizării compartimentelor și a 
modului de acțiune în atac. Nu 
se anunță indisponibilități și deci 
nici modificări în formație. • 
Activitate febrilă de pregătire și 
la Rm. Vîlcea, gazdele sperind, 
în fața publicului propriu, într-o 
comportare bună și o victorie, 
în cursul acestei săptămîni, an- 

fost zilnice șl 
• cu un joc- 
Antrenorul V.

trenamentele au 
au fost completate 
școală în familie. .
Stănculescu va începe meciul cu 
aceeași formație care a evoluat 
la Timișoara. Și la Jiul se res-
pectă regula, potrivit căreia e-
chipa care a cîștigat nu se
schimbă. Este posibilă, totuși, o
singură modificare în ceea ce

• Tn cele nouă meciuri ale eta
pei a XVIII-a s-au marcat 26 de 
goluri, a treia cifră a campionatu
lui (primele două : 31 — în etapa a 
Ii-a și 28 — în etapa a IX-a). Pînă 
în prezent, s-au înscris 380 de go
luri ; 293 gazdele, iar 87 oaspeții.

• Un fundaș (Sătmăreanu I), un 
mijlocaș (Bălăci) și doi atacanți (Troi 
și Roznai) au reușit să Înscrie 
2 goluri în această etapă.

cite

ai fluierului» 
de la 11 m

• Doi „cavaleri 
dictat trei lovituri
Kainea — 2, I. Cimpeanu — 1), două 
transformate (Gligore și Oblemenco), 
una ratată (Uifăleanuj ; două pen
tru oaspeți, una în favoarea gazde
lor.

• Jucătorii celor 18 
au comis 232 de faulturi, 
multe — 24 — aparținlnd 
Sportul studențesc, Iar cele 
ține — cite 6 — celor două 
clujene, C.F.R. și „U".

au 
(N.

divizionare 
, cele mal 

echipei 
mai pu- 
formații

• Cele, mai mari note 
acordate jucătorilor de la 
tatea Craiova : 88 p. In

TINERET

au fost 
Universi- 
timp ce

SPERANȚE
i. Dinamo 18 14 2 2 43-13 30
2. Univ. Craiovc 18 12 2 4 55-13 26
3. U.T.A. 18 12 2 4 44-19 26
4. F. C. Argeș 18 6 10 2 26-14 22
5. „Poli" Timișoara 18 9 4 5 39-33 22
6. Steaua 18 8 4 6 33—25 20
7. „Poli" lași 18 9 2 7 34-31 20
8. F. C. Constanța 18 7 5 6 26-26 19
9. Sportul stud. 18 6 6 6 29-23 18

10. A.S.A. 18 6 4 8 26-29 16
11. F. C. Galați 18 6 4 8 22-40 16
12. F.C.M. Reșița 18 6 3 9 27-28 15
13. Olimpia 18 2 10 6 12-22 14
,14l Jiul. 18 2 10 6 11—2$ 14
'15î Chimia 18 6 1 11 27-66 13
16. C.F;R. (tluj-Nap. 18 4 4 10 20-35 12
17. JU* Cluj-Nap. 18 4 3 11 24-36 11
18. Steagul roșu 18 3 4 11 20-42 10

• Clasamentul „constanței", întoc
mit pe baza adiționării celor mai 
bune li note obținute de jucători, 
după 18 etape, se prezintă astfel : 
1. DINAMO 1 437 p ; 2. F.C.M. Re
șița 1 427 p ; 3. A.S.A. 1 401 p ; 4. 
Olimpia 1 390 p ; .5. Univ. Craiova 
1 389 p ; 6. Jiul 1 382 p; 7. Steagul 
roșu 1 374 p ; 8. U.T.A. 1 373 p ; 9. 
F. C. Constanța 1 364 p; 10. Steaua. 
1360 p; 11—12. MU“ Cluj-Napoca și 
„Poli" Timișoara 1 352 p; 13. Chimia 
1 350 p; 14—15. Sportul studențesc
șl „Poli" Iași 1 340 p: 16. C.F.R. Cluj- 
Napoca 1 335 p; 17. F. C. Argeș 1 332 
p; 18. F. C. Galați 1 286 p.

• Pe baza notelor acordate jucă
torilor, echipa etapei a XVIII-a are 
următoarea alcătuire : SUCIU — G. 
SANDU, BOC, STOCKER, CIOCÎR- 
LAN — O. IONESCU, BĂLĂCI» STE- 
FANESCU — TROI, ROZNAI, 
CANU.

Craiova — „U“ Cluj-Napoca, iar cei 
mai puțini — 7 000 — la întâlnirea 
Jiul -------U.T.A.

8.

RADU-

urmă-
(iV’cor-

132 000 —

• Partidele etapei au fost 
rite de 180 ooo de spectatori 
dul campionatului ; v.r. 
in etapa a Vl-a), cei mai mulțl — 
40 000 — au asistat la meciul Unlv.

• Clasamentul orașelor, alcătuit 
pe baza mediei de spectatori, după 13 
etape, are următoarea configurație : 
1. TIMIȘOARA 23 300 ; 2. Craiova
21 600; 3. Galați 15 800; 4. Satu Mare 
14 100; 5. Reșița 13 700; 6. Arad 12 100; 
7. București 11 900; 8. Rm. Vîlcea
11 300 ; 9. Constanța 11 000 ; 10. Tg. 
Mureș 10 400; 11. Iași 9 000; 12. Cluj- 
Napoca 8 200; 13. Pitești 7 700; 14.
Brașov 7 300; 15. Petroșani 6 000.

• Nici o notă de 10 pentru spor
tivitate ’ Cronicarii ziarului nostru 
au acordat spectatorilor, prezenți la 
cele nouă partide ale etapei, de trei 
oii nota 9 și de șase ori nota 8.

• Situația in „Trofeul Petschov- 
schi", după 18 etape, este următoa
rea : 1—2. SATU MARE și GALATI 
9,37 ; 3. Timișoara 9,33; 4. Reșița 9,30; 
5. București 9,11; 6—8. Cluj-Napoca, 
Arad și Tg. Mureș 9,00; 9. Con
stanța 8,88; 10. Rm. Vîlcea 8,75; 
Craiova 8.70; 12. Petroșani 8,55; 
Pitești 8,50; 14. Iași 8,33; 15. Bra
șov 8,22.

14.

11. 
13.

RAPID A ÎNVINS
PE A.S. ROMA
BOLOGNA, 7 (prin < telex). Echipa 

Rapid București a evoluat joi după 
amiază in capitala Italiei intr-un 
med amical în compania formației 
de prima divizie, A. S. Roma. Fot
baliștii români au obținut o fru
moasă victorie, cu 2—8 (1—0) in fața 
a peste 10 000 de spectatori. Oaspe
ții au avut meritul că au construit 
acțiuni ofensive rapide și eficace. 
Două dintre ele s-au terminat cu 
golurile marcate de cel mai pericu
los Înaintaș al lor, Manca : in min. 
43 el a șutat puternic, de pe aripa 
stingă, 
capul,

iar în min. 66 a reluat cu 
o centrare de pe dreapta,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

EXTRAORDINARA LOTO A „MĂRȚIȘO

RULUI" DIN 7 MARTIE 197S

Fond general de ciștigurî : 2.881.237
lei. Extragerea 1 : 49 39 40 15 44 82 4 
43 5 13 ; Extragerea a ll-a : 57 19 79 
49 14 34 21 74 80 14 ; Extragerea a 
lll-a : 46 31 24 89 40 43 70 57 14 29 ; 
Extragerea a IV-a : 39 59 55 26 85 62 
7 65 35 47 ; Extragerea a V-a : 15 7 81 
55 59 45 26 90 32 88 ; Extragerea a
Vl-a : 72 58 84 41 28 44 14 39 31 3 ; 
Extragerea a Vll-a: 87 12 44 10 ; Ex
tragerea a Vlll-a : 6 18 62 44. Plata
cîțtigurîlor se va face in Capitală In- 
cepînd din 25 martie 1975 pînă la 7 mal
1975. în țară aproximativ din 29 martie
1975 pînă la 7 mai 1975, iar prin man
date poștale aproximativ din 29 martie
1975.

din punctul de la 11 metri, 
pe porta- 
intervenție

AZI ESTE
COMPLETAREA
BULETINELOR
PRONOSPORT

ULTIMA
ȘI

LA
DE

Concursul de

ZI PENTRU 
DEPUNEREA 
CONCURSUL 

MUNE.

mîine programează 
interesante întilniri din campionatul 
italian de fotbal :

I. 
n. 

in. 
IV. 
v. 

VL 
vn. 

vin.
IX. 
x. 

xi. 
xn. 

xni.

Ascoli — Roma 
Bologna — Lanerossi 
Florentina — Torino 
Juventus — Cesena 
Lazio — Napoli
Milan — Internâzionale 
Sampdoria — Cagliari 
Varese — Temana 
Avellino — Foggia 
Novara — Verona 
Palermo — Genoa 
Parma — Arezzo 
Taranto — Pescara

privește postul de portar. • La 
Tg. Mureș se va disputa o în- 
tîlnire care, teoretic, întrunește 
atributele unui, derby al etapei. 
Gazdele vor juca fără lsnir și 
Varodi (suspendați o etapă pen
tru cumulare de trei cartonașe 
galbene). In aceste condiții, mu
reșenii vor alinia următorul „11“ i 
Solyom — Gligore, Uncliiaș. Kiss, 
Onuțan - —.........
— Both
Studenții 
succesul 
cu întreg 
intra pe

— Bolbni, Naghi. Hainal 
II, Mureșan, Fazekas. 

craioveni. optimiști după 
de duminica trecută și 
efectivul apt de joc, vor 

........ teren cu formația din 
prima repriză a etapei precedente.

SIMBÂTA

chiar
Spectatorii l-au aplaudat 
rul Răducanu pentru o 
excepțională (mln. 42) la un șut al 
lui Sanțarini, dar șl pentru ieșirile 
lui reușite tn afara careului.

Arbitrul Colasanti (Roma) a con
dus următoarele formații : RAPID : 
Răducanu — Pop. Grigoraș, FI. Ma
rin, Iordan — Angelcscu (Milialache 
— min. 28), M. Stelian, Savu — Bar- 
tales, Neagu, Manea.

ROMA : Ginulfi — Sandreani, Li- 
guori — Cordova. Santarini, Cava
lier! — Curcio (min. 46 — Luconi), 
Di Bartolomei, Penza (min. 46 —
Ingrassia), De Sisti (mln. 46 — Bacei), 
Spadoni (min. 46 — Conti).

CESARE TRENTINI

• LOTUL DE JUNIORI — DINAMO 
SLATINA. Astăzi.
pe stadionul 
lotul național 
se pregătește 

din cadrul i 
U.E.F.A. - 

partidă de

de la ora 14, 
piteștean „1 Mal", 

de juniori — care 
pentru meciul cu 

U.R.S.S. din cadrul preliminariilor
Turneului U.E.F.A. — întîlnește,
intr-o partidă de verificare, 
pe Dinamo Slatina, una din frunta
șele seriei a II-a a Diviziei B.
• EXAMENUL DE PROMOVARE 

A ANTRENORILOR. La începutul 
săptămînil viitoare va avea loc în 
Capitală examenul de promovare — 
la toate categoriile — a antrenorilor, 
după următorul program : luni, în
cepând de la ora 15, lucrarea scrisă; 
marți, proba orală ; miercuri, exa
menul la socialism științific. Au fost 
admiși a se prezenta un număr de 
72 de antrenori, din totalul celor 
117 înscriși.

BASCHET î Sala Floreasca, de 
la ora 15: Politehnica Buc. — 
Politehnica lași (m), ICED — 
C.S.U. Tg. Mureș (m) Steaua — 
I.E.F.S. (m); Politehnica — Vo
ința (f); sala Constructorul, ora 
16,15: Olimpia-Constructorul —
C.S.U. Tg. Mureș (f), meciuri 
în cadrul Diviziei A.

CICLISM : Strada Maior Co- 
ravu, de la ora 15,30 ; „Cupa 
9 Martie" — alergâri în circuit.

FOTBAL: Stadionul Republicii» 
ora 14,15 : Sportul studențesc — 
Politehnica loși (tineret-speranțe), 
ora 16 : Sportul studențesc — 
Politehnica lași (Divizia A); sta
dionul Dinamo, ora 14,15 '» Dina
mo — C.F.R. Cluj-Napoca (tineret- 
speranțe), ora 16 : Dinamo — 
C.F.R. Cluj-Napoca (Divizia A).

RUGBY: Stadion Dinamo, ora 
10,30: Dinamo — Politehnica lași; 
stadion Steaua, ora 11 : Stea
ua - Universitatea Timișoara ; 
stadion Tei,, ora 15: Sportul stu
dențesc — C.S.M. Sibiu; stadio
nul Parcul Copilului, ora 16: 
Grivița Roșie — Rulmentul; sta
dion Vulcan, ora 16: Vulcan — 
Agronomia Cluj-Napoca (meciuri 
în i cadruli Diviziei A).

TENIS : Sala .,23 August", ora 
16 : întreceri în cadrul „Cupei 
8 Martie" (masculin).

VOLEI: Sala Giulești, de la 
ora 16: Medicina București — 
Silvania Șimleul Silvaniei, Elec
tra — Voința Alba lulia, Grivița 
Roșie — Locomotiva București, 
meciuri masculine de Divizia B: 
sala Progresul, ora 19: Spartac
— Medicina București (A, f) ; 
sala Flacâra roșie, ora 10: I.T.B.
— Dropelul roșu Sibiu (B. f), ora 
17: Flacâra roșie — Dacia Pi
tești (B, f).

I . yRugăm corespondenții noștri 
și din țară să transmită te- jS
jȘ letonie rezultatele compe- g;
g: tițiilor de sîmbătă, duminică gî
g: dimineața, începind de la gg 
Jî ora 10. ig



ÎN SALA SPORTURILOR DIN GALAȚI

IMPORTANT
OT LUPTE

IMO INTERNATIONAL
ÎNAINTEA C.L

de la NeubranUentJurg

POLONIAGa— 
începere 

____ _____ ___ T_ _ .... important 
turneu internațional de lupte li
bere, competiție la care participă 
primele loturi reprezentative ale 
Ungariei, R. F. Germania și 
României. Prezența celor mai buni 
luptători din aceste țări la tur
neul de la Galați este explicabilă, 
deoarece luna viitoare el vor 
concura la campionatele eurooene 
de la Ludwigshafen (R.F.G.). Prin
tre competitori se află și muiți

în Sala sporturilor 
lăți are loc astăzi, cu 
de la orele 10 și 17, un

medaliațî la campionatele 
diale, europene sau la Jocurile 
Olimpice i Adolf Seger, Mario 
Sabatini (R. F. Germania), Lâszlo 
Klinga, Istvân Maroty (Ungaria), 
Ladislau Șimon, Vasile lorga, Pe
tre Conian (România) ș.a.

Deosebit de interesante se a- 
nunță și întrecerile luptătorilor 
români, întrucît la unele categorii 
candidează cu șanse apropiate de 
a fi incluși în echipa pentru „eu
ropene" cîte doi sau chiar trei 
sportivi.

mon-
ASTAZI, LA KATOWICE

I START IN CEA DE A Vl-a EDIȚIE 
IA C.E. DE ATLETISM PE TEREN ACOPERIT
I
Itul celei de-a Vl-a ediții a cam

pionatelor europene de atletism 
pe teren acoperit. Impunătoarea

KATOWICE, 7 (prin telefon). —
La ora cînd citiți aceste rînduri 
mai sînt puține ore pînâ la star-

25-17 (118)

Pe planșă : Eva Pallai (C. S. Satu Mare) si Geta Sachelarie (Progresul). 
Va ciștiga floretista din Satu Mare. dar. in final, meciul echipelor se va 
incheia printr-o egalitate perfectă... Foto : Ion MIHAICA I

In competiția floretistelor I

sală Ronda este gata sâ-i pri
mească pe cei peste 400 de atleți 
și atlete din 26 de țări ale con
tinentului, sosiți să-și dispute titlu
rile și medaliile puse în joc.

Cîteva cuvinte despre gazda 
campionatelor. Sala, o obișnuită a 
marilor competiții este vestită 
pentru multifuncționalitatea ei. A- 
menajată pentru atletism, ea are o 
pistă circulară — cu patru cu
loare — lungă de 160 m. „Liniile 
drepte" pentru probele de 60 m 
șl 60 mg au șase culoare. Supra
fața sălii este acoperită cu tartan 
3 M cu o grosime de 9 mm.

Ultimele delegații au sosit la 
Katowice vineri dimineața. Toți 
atleții au fost cazați la hotelurile 
Katowice și Silezia, cele mai mari 
din oraș. In afara țării gazdă, care 
va prezenta 
si atlete, 
U.R.S.S. -
Germania — 31, Bulgariei și Ceho
slovaciei cîte 22. Cele mai puțin 
numeroase — loturile Austriei, 
Iugoslaviei și Luxemburgului — 
cîte un singur atlet I Delegat al 
LA.A.F. la această ediție a „euro
penelor- de sală este Jorg Wic- 
zik (R. D. Germană).

Cei opt sportivi români care 
vor concura la Katowice (Gheor- 
ghe Ghipu și Petre Lupan — 
1500 m, Paul Copu — 3 000 tn. 
Erwin Sebestyen — 60 mg, Carol 
Corbu — triplusalt. Natalia An-

Silezia, cele mai mari

în concurs 43 de atleți 
se remarcă loturile 
42 de sportivi, R. F.

drei — 1 500 m, Dorina Câtlneanu 
și Doina Spînu — lungime), au 
făcut cîteva antrenamente de 
acomodare. Toți se simt bine și 
sint hotărîțl să obțină rezultate 
cit mai valoroase. La bilanțul ac
tualului sezon indoor, doi dintre 
ei ocupă poziția a treia i Dorina 
Cătineanu (cu 6,36 m) după Ny- 
grinova (Cehoslovacia) 6.52 m și 
Lomakina (U.R.S.S.) 6,39 m la lun
gime, Sebestyen la 60 mg cu 7,6, 
după Drut (Franța) — 7,5 și Pe- 
reverțev (U.R.S.S.) — 7,6. Tot cu 
7,6 este creditat și un alt alergător 
sovietic, Miasnikov. De altfel, pro
ba de 60 mg este cea mai popu
lată. cu cei 24 de eoncurenți în
scriși.

Vineri seara a avut loc ședința 
tehnică, la care au fost puse 18 
punct ultimele amănunte. Tot vi
neri seara a avut loc șl festivita
tea de deschidere a campionate
lor. După defilarea celor 26 de 
delegații a avut loc un frumos 
program prezentat de ansamblul 
artistic al armatei poloneze.

Simbătă dimineața. In prima re
uniune a campionatelor este pro
gramată o singură finală — la 
triplusalt la care va participa și 
Corbu. De remarcat că toți spor
tivii români — cu excepția lui Se
bestyen vor concura simbătă. Să 
le urăm succes și să așteptăm re
zultatele.

Romeo V1LARA

NEUBRANDENBURG, 7 (priit 
telex). Importanta competiție in
ternațională de handbal feminin 
dedicată zilei de 8 Martie a con
tinuat cu întrecerile etapei a 
II-a, din grupe. Așa cum și-a 
propus, reprezentativa României 
— folosind prima garnitură — 
a realizat în meciul cu Polonia 
o victorie confortabilă, 25—17 
(11—8), un joc foarte bun, în vi
teză, cu combinații derutante, spec
taculoase. S-au remarcat în mod 
deosebit Doina Furcoi, Magda 
Mikloș, Cristina Petrovici și Ro
zalia Șoș. Cele mai multe goluri 
iu fost înscrise, pentru România, 
de Magda Mikloș 9 și Doina 
Furcoi 5.

In celelalte partide lupta a fost 
extrem de dîrză. Prima repre
zentativă a R. D. Germane a în
vins greu, la limită, echipa Un
gariei : 9—8, după ce la pauză a 
fost condusă (5—6). In grupa B, 
ambele partide s-au terminat la 
egalitate I Iugoslavia n-a putut de
păși tenacea reprezentativă a 
Cehoslovaciei : 14—14 (9—9). De
altfel, ultimele competiții interna
ționale Scot în evidență eclipsa 
de formă a campioanelor mon
diale. Echipa secundă a R. D. 
Germane a terminat nedecis cu 
U.R.S.S. : 10—10 (6—6). Competiția 
continuă.

DIETER HOBECK
„Deutsches Sportecho“-Berlln

PE SCURT < PE SCURT•PE SCURT

(DIVIZIA B), TRUNTAȘE DUPĂ PRIMA HAPA
„Cupa Davis**

Prima etapă a campionatului Di
viziilor A șl B de floretă fete s-a 
încheiat cu succesul — pe toată 
linia — scontat, de altfel, al for
mațiilor Steaua și respectiv Școa
la sportivă Satu Mare, cele mai 
omogene și mai temeinic pregă
tite. In ultimele meciuri, Steaua 
a dispus de Medicina Tg. Mureș cu 
12-4 de Clubul sportiv Satu Ma
re cu 13—3 apoi și de I.E.F.S. cu 
același scor. Meritul cvartetului 
pregătit de antrenorul emerit An
drei Vîlcea este cu atît mai mare

PREGĂTIRILE 

HOCHEIȘTILOR NOȘTRI 
PENTRU C. M.

DE LA SAPPORO
Ieri dimineața, selecționata de 

hochei pe gheață, desăvîrșin- 
du-și pregătirile in vederea C.M. de 
la Sapporo, a susținut un meci 
de verificare în compania divizio
narei B din Cehoslovacia, Stro- 
jarne Martin, de care a dispus 
cu scorul de 8—3 (2—0, 5—1. 1—2). 
Hocheiștii români au început mai 
slab jocul șl în prima repriză, în 
ciuda faptului că au beneficiat de 
multe , momente, de superioritate 
numerică, au ratat foarte mult. 
In repriza secundă, echipa și-a 
găsit ritmul și a putut să se im
pună, detațîndu-se ta scor de un 
adversar foarte bătăicjs st cu un 
sistem defensiv bine pus la punct, 
pe altfel, în ultima repriză lni- 
țiativa a aparținut oaspeților.

Punctele, au fost marcate de i 
Pană (3). Gheorghiu (3), Tureanu 
(cel mai frumos gol al meciului !> 
si Pisaru — România : Lanko, Ca- 
buda șl Tolapka — Martin. Au 
condus t FI. 'Gubernu si O. Barbu.

Astăzi, de la ora 18, cele două 
formații se vor- întilni din nou, 
acesta fiind ultimul meci al ju
cătorilor noștri dinaintea plecării 
în Japonia.

cu cit el nu a putut-o utiliza 
Suzana Ardeleana, accidentată 
un antrenament.

Tot în „A“, remarcabil s-a com
portat și Dinamo București. După 
ce in prima zi a competiției în- 
trecuse formația C.S. Satu Mare, 
vineri, floretistele dinamoviste 
și-au mai apropriat victoria în trei 
partide i 10—6 cu Progresul și
11— 5 cu I.E.F.S. și Medicina Tg. 
Mureș.

Din restul partidelor programa
te în prima divizie, cea mai inte
resantă a fost cea dintre Progresul 
și C.S. Satu Mare. După o dispu
tă epuizantă in fiecare asalt, ega
litate perfectă i 8—8, respectiv 
45—45 I Bucureștencele au contat 
în principal pe Stanca-Filip _ și 
Lukăcs, ambele cu cite 4 v. Chira 
a punctat de două ori, în timp ce 
Sachelarie n-a reușit să obțină 
nici o victorie. Sătmărencele s-au 
impus prin Lazăr (3), Lengyel șl 
Pallai (cîte 2 v) în timp ce Hau- 
kler a obținut o victorie. Altfel 
spus, două din titularele de bază 
ale celor două echipe n-au dat 
randamentul scontat. Celelalte re
zultate i C. S. Satu Maro — I.E.F.S.
12— 4, Progresul — Medicina Tg. 
Mureș 11—5.

In Divizia B, derby-ul etapei l-a 
constituit meciul dintre Școala 
sportivă Satu Mare și Școala spor
tivă 1 București. Victorie comodă, 
cu 10—6, pentru formația de sub 
„bagheta" prof. St. Haukler. T 
celelalte meciuri i Școala sportivă 
l — Crișul Oradea 13—3, Școala 
sportivă Satu Mare — ,J " " ’
va L0—6, Școala sportivă Oradea 
— Crișul 8-8 (41—46), „U“ Cra
iova — Farul Constanța 9—7.

Tiberiu STAMA
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I

CLASAMENTELE „CUPEI 
MONDIALE" LA SCHI

ATLETUL DIPLOMAT
Celebrul alergător Jamai

can Wint a făcut carieră în 
diplomație. Campion olimpic 
în 1948 la 400 m și secund 
la 800 m. apoi în 1952 — 
din nou secund pe 800 m 
și campion olimpic împreună 
cu ștafeta de 4 X 400 m a 
Jomaicăi (din care mai fă
ceau parte alți vestiți aler
gători, ca McKinley și Rho
den), medicul dr. Stanley 
Wint este astăzi ambasado
rul țârii sale în Suedia.
FOTBALIȘTII MOSCOVIȚI 

SUB CUPOLA
In parcul Sokolniki

Moscova a fost inaugurat 
primul stadion de iarnă al 
Uniunii Sovietice. Construcția 
noii baze sportive, care a- 
porțîne clubului Spartak, a 
durat 4 ani. Stadionul este 
prevăzut cu locuri 
7 000 de spectatori, 
vanul aflat la 16 
mv, se întinde un 
fotbal de 95 X 55

din

St 14 DISPUTA MWitl

MEXIC—R. S. A. ?
După cum se anunță din Ciudad 

de Mexico, disputarea finalei zonei 
americane a „Cupei Davis", care 
trebuie să opună reprezentativele 
de tenis ale Mexicului și Repub-icu 
Sud-Afrlcane rămîne incertă. E- 
chipa mexicană — In frunte cu 
Raul Ramirez — îșl continuă pre
gătirile, dar este problematic dacă 
ea va susține întîlnirea, dat fiind 
că între cele două țări nu există 
relații diplomatice.

Se reamintește că, anul trecut, 
echipei sud-africane i-a fost atribuit 
trofeul competiției, prin neprezen- 
tarea echipei Indiei, care a refuzat 
să susțină finala, in compania re
prezentanților unei țări in care este 
practicată discriminarea rasială.

BASCHET « In meciul retur din
tre B.C. Barcelona și Brina RleU 
(Italta), pentru semifinalele „Cupei 
Koraci- (m). echipa spanioli a ter
minat învingătoare cu 87—63 (primul 
joc 48—63) șl s-a calificat pentru fi
nala competiției, in care va tottlnî 
formația Italiană Forst Cantu. deți
nătoarea trofeului m Meciuri retur 
în sferturile de finală ale C.C.E. (m): 
Alvik Stockholm — Transol Rot
terdam 72—74 ; Ignis Varese — Ra
cing Malines (Belgia) 108—84 • La 
Leningrad. In semifinalele „Cupel 
cupelor" (m), Spartak a întrecut eu 
79—68 (39—36) formația Ț.S.K.A. So
fia.

BOX 0 Campionul mondial la ca
tegoria mijlocie, argendncanul Car
los Monzon, a declarat că acceptă 
să-și pună tiliul In joc in fața a- 
mericanulul Tony Licata, neînvins In 
carieră. întîlnirea urmează să se 
desfășoare la sfirșltul lunii mal, la 
Caracas.

CĂLĂRIE 0 Prima probă din ca
drul concursului internațional 
călărie de la Paris a 
de brazilianul Nelson 
a parcurs traseul cu 
în 50,9 șl zero puncte

de 
fost cSștlgatâ 
Pessoa, care 
19 obstacole 
penalizare.

IN C.M. DE LA COLORADO SPRINGS

NEW YORK, 7 (Agerpres). — 
Pentru prima oară în istoria cam
pionatelor mondiale de patinaj ar
tistic, un sportiv sovietic a cuce
rit titlul suprem în proba indi
viduală. Autorul acestei perfor
manțe este Serghei Volkov, în 
vîrstă de 25 de ani, care în în
trecerea de la Colorado Springs 
a totalizat 231,35 puncte. Medalia 
de argint a fost cîștigată de com
patriotul său, campionul european, 
Vladimir Kovalev — 228,33 p, iar 
cea de bronz a revenit englezu
lui John Curry. Canadianul Toller 
Cranston a ocupat locul patru.

in proba individuală, tînăra pa
tinatoare olandeză Dianne de 
Leeuw este pe punctul de a fur
niza o mare surpriză. După des
fășurarea programului „scurt", 
Dianne de Leeuw se află pe pri
mul loc, cu 126,68 p. Urmează i 
Kathy Mahlberg (S.U.A.) 120,70 p, 
Isabel de Navarre (R.F.G.) 118,78 
p Christine Errath (R.D.G.) 119 p, 
Dorothy Hamill (S.U.A.) 117,86 p.

Ilustră pereche de dansatori pe 
gheată, sovieticii Ludmila Paho
mova și Aleksandr Gorșkov 
vor fi pe podiumul actualei 
ții, El s-au retras, din cauza 
bolnăvirii lui Gorșkov.

nu 
edi- 
Im-

tare. Do noul stadion „sub 
acoperiș* vor beneficia in 
primul rînd marile 5 echipe 
de fotbal moscovite. Noul 
complex sportiv cuprinde și 
două săli de antrenament de 
12 X 24 m. In timpul verii, 
stadionul poate fi amenajat 
pentru turnee sau concursuri

cursâ cu obstacole și baschet. 
•nvHgutor al ,.mubîac.:on’«lui" 
a ieșit jucătorul de fotbal 
american O.J. Simpson, care 
o cîștigat proba de 100 y 
în 9,69 sec. Cunoscutul cam
pion olimpic de patinaj vite
ză Ard Schenk (Olanda) »-a 
dovedit cel mai bun la cT-

naja

de gimnastica, lupte, 
volei, baschet, handbal. De 
asemenea, aci se pot ame- 

6 terenuri de tenis.

POLIATLONUL 
VEDETELOR

în urma probelor disputate pe 
pîrtiile de la Vancouver-Garibaldi 
(Canada), situația in clasamentele 
generale ale „Cupei Mondiale" se 
prezintă astfel : individual masculin: 
1. Gustavo Tlioeni (Italia) 219 p ; 2. 
Ingemar Stenmark (Suedia) 200 p ; 
3. Franz Klammer (Austria) 190 p ; 
individual feminin : 1. Annemarie
Prdll-Moser (Austria) 263 p (virtu
ală cîștigătoare a Cupei) ; 2. Hanny 
Wenzel (Liechtenstein) 168 p ; 3.
Roși Mittermaier (R.F.G.) 163 p ;
pe echipe s 1. Austria 1 070 p ; 2. Ita
lia 643 p ; 3. Elveția 393 p ; 4, R.F. 
Germania 465 p : 5. Franța " 237 p.

pentru 
Sub ta

rn înălți- 
teren de 

— m dotat 
cu o suprafață verde de iar
bă artificială, care va per
mite nu numai desfășurarea 
antrenamentelor, ei șl dispu
tarea unor jocuri reglemert»

Marile vedete ale sportului 
profesionist au disputat o 
nouă rundă a tradiționalei 
întreceri polisportive „Super- 
star 1975“, la Rotonda (Flo
rida). Ei 
be din 
bowling, _______ ______
alergări (100 y sau 830 y), 
înot (100 m), ciclism (o milă),

aveau de ales 7 pro- 
disciplinele 

haltere.
tenis, 

canotaj,

clism și a ocupat locul 6 
în clasamentul general. Fos
tul campion olimpic la sări
tura cu prăjina Bob Seagren 
s-a clasat în final ai doilea.

„CAPETELE ROȘII"
In Statala Unite a luat 

ființă o echipă feminină pro
fesionistă de baschet a cărei 
particularitate constă In aceea 
că acceptă să joace cu orice 
altă formație, fia ' ‘ "
sau... masculină I

feminină
..... .............. ....... Ech Ipd 
?aortă numele „Red Heads" 
ceea ca înseamnă „capetele 

roșii"), pentru că, intr-adevăr.

toate membrele ei »înt obli
gate să adopta culoarea roșie 
la păr I Vedetele formației tint 
surorile-gemene Lynnea șl 
Lynette Sjoquist- ale < căror 
date personale sînt absolut 
identice • 20 de ani. 1.85 m. 
86 kg. Echipa „capetelor 
roșii", care se pregătește acum 
de un turneu in Europa, dispu
tă anual circa 200 de meciuiL

BIATLONUL 
Șl CALIBRELE

Sportul hibrid al biatlonu- 
lui (schi 4- tir) tinde să-șî 
lărgească mereu aria probe
lor. Nu de mult a fost in
trodusă proba de 10 km. 
care s-a adăugat celei cla
sice de 20 km șl ștafetei de 
4 X 7.5 km. Acum se vor
bește de intenția de a dis
puta probele separat în func
ție de calitatea armei folo
site la tragere: fie arma de 
calibru mic. fie arma de 

calibru mare cu repetiție (pf- 
nă la 8 mm) care se utili
zează în prezent Exista chiar 
propunerea ca viitoare le 
îdrr.fMonote mondiale, <ib» 
1977, să te desfășoare în 
R.F. Germania (calibru mic) 
și Norvegia (calibru mare).

CICLISM 0 Din nou victorios, ru
tierul francez Raymond Delisle, care 
clștigă cursa Dragulgnan — SelUans 
(164 km) In 4 h 48:50 0 în turul 
ciclist al Corsicll, după 3 etape, pe 
primul loc în clasamentul general 
se află francezul J. P. Richard.

FOTBAL 0 Selecționata de Juniori 
a Italiei s-a calificat pentru faza 
finală a Turneului U.E.F.A., invin- 
gind In meci retur, susținut în de
plasare, la Evoro, reprezentativa 
Portugaliei cu 2—1 (1—1). In primul 
Joc, Italienii cîștlgaseră cu 3—1 0
Reprezentativa Finlandei, aflată în 
turneu în Spania, a susținut un meci 
de verificare in compania formației 
Malaga, din prima divizie. Fotbaliștii 
finlandezi au cîștigat cu 2—1 (1—1).

handbal 0 La Reykjavik s-a 
desfășurat întîlnirea revanșă dintre 
selecționatele masculine ale Islandet 
și Cehoslovaciei. Handbaliștii ceho
slovaci au repurtat din nou victoria, 
de data aceasta cu 16—11 (7—6).

HOCHEI PE IARBA 0 în „Cupa 
Mondială", la Kuala Lumpur : R.F. 
Germania — Ghana 3—2 ; Anglia — 
Australia 3—1 ; Pakistan — Olanda 

• 3—3. Pakistan — Noua Zeelandă 
2—0 ; Malayezla — Polonia 3—1 : In
dia — Australia 1—1 : Argentina — 
Ghana 2—1. In clasamentele celor 
două grupe conduc echipele Mala- 
yezlel — 4 (gr. A) șl R.F. Germania
— 4 (gr. B).

LUPTE 0 La Oslo : Norvegia — 
Polonia 3—7 (greco-romane).

NATAȚIE 0 într-un concurs la 
Bonn, In bazin de 23 m, Nocke a 
obținut 50,6 pe 108 m liber, iar Geis
ler 3:59,0 pe 400 m liber (rec. R.F.G.) 
0 După ce abandonase activitatea 
competițlonală timp de un an, cu
noscuta înotătoare maghiară Andrea 
Gyarmatl șl-a anunțat reintrarea.

SCHI 0 A început al 77-lea Festi
val Internațional de la Holmenkol- 
ien (probe nordice). La 15 km fond 
a cîștigat finlandezul Juha Mieto — 
42:57, Iar în cursa feminină de, 5 km; 
victoria a revenit sovieticei Raisa 
Smetanina — 16:07.9. 0 Concură de 
sărituri de pe trambulină,, la Sap
poro : 1. Hiroshi Kagaky (Japonia) 
242,2. p ; 2. Wllll Piirstl (Austria) 
235.6 p.

ȘAH 0 A început a 12-a' ediție 
■a „Memorialului Capăblanca", la 
Havana, i în runda Inaugurală Uit 
Anderssop (Suedia) a cîștigat la 
Justp Triana (Cuba). Restul parti
delor, remize. 0 Paiil Kerbs conti
nuă să conducă tn turneul de la 
Tallin.' cu 9 (1) piruete din- 1B par
tide. II urmează : Olafsson 9. Bron
stein B'/a, Hprt 8, Spasski 7 (11. ,• 
La Nov! Sad, în Campionatul iugo
slaviei, In frunte a trecut din nou 
Matanovicl. cu lO'A p (din 16), ur
mat de Vellmirovicl 10< (2).

i TENIS < 0 Sferturi de finală tn tur
neul de - la Cairo :> Orantes — Els- 
chenbroieh 6—1, 6—3 ; Jauffret — 
Kronk 7—6, 7—6; Prolsy — Daoudt 
6—3, 0—3 : PlfitZ — îDebJieker 6—2. 

-6—2. 0 ..Sferturi" șl la Albărt-Hall 
din Londra : Kodes — Phnhtta c—3.
6— 4 ; Hrebec — Pohmann 6—0. 6—2: 
Fairtie +- Pllicl 6—3. 6—4 : Cox — 
Franulovlci 6—3. 6—0. 0 în turneul 
feminin de la Boston : Navratilova ;
— wade 6—2, 1—6, 7—5 ; Goolagong
— Morozova 7—6. 6—4 : Evert —
Heldman 6—0. 6—3 ; Court — Gour- 
lay 6—1, 7—5. 0 Rezultate de la
Shreveport (Louisiana) : Fibak — 
Krelss 6—4. 6—3 : Gisbert — Ewart
7— 6. 7—5 ; Bohmstedt — Hardie 6—2.' 
2—6. 7—6. 0 La Nairobi, tn finalele 
campionatelor Internaționale ale Ke- 
nvel : .Tolly — Lovers (ambii Fran
ța) 6—3. 6—3, 6—0 ; Gall Chanfreau 
(Franța) — Marla Nasuelll (Italia) 
6—3, 6—-4.

VOLEI 0 tn localitatea belgiană 
Eupen a început turneul final al 
„Cuoet Cupelor" la feminin. Primele 
două partide disputate s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Traktor 
Schwerin — Slavi» Bratislava 3—0 ; 
Ț.S.K.A. Moscova — Orlandlnl Reg
gio (Italia) 3—0.
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