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Președintele 
liste România. 
Ceaușescu, și

Socia-Republicii 
tovarășul Nicolae 

tovarășa-------,------ , ______ Elena 
Ceaușescu au părăsit, luni dimi
neața, orașul Karachi din Pakis
tan. unde, la invitația primului 
ministru Zulfikar Aii Bhutto și 
a doamnei Nusrat Bhutto, au făcut 
o vizită

De la 
Karachi 
inalților 
Nicolae 
Elena Ceaușescu sînt însoțiți la 
aeroport de primul ministru Zul
fikar Aii Bhutto și de doamna 
Nusrat Bhutto.

l’e aeroportul internațional din 
Karachi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de 
Ia oficialitățile pakistaneze, de la 
reprezentanții corpului diplomatic, 
precum și de la membrii colo
niei române — tehnicieni si spe
cialiști care lucrează la Karachi

de prietenie.
Casa guvernamentală din 
— reședința rezervată 
oaspeți — președintele 
Ceaușescu și tovarășa

în cadrul acordurilor de coope
rare româno-pakistaneze.

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Zul
fikar Aii Bhutto iau loc pe po
diumul de onoare. Se intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări, după care se trece în re
vistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

Președintele României și pre
mierul Pakistanului primesc apoi 
defilarea gărzii de onoare.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, premierul Zul
fikar Aii Bhutto, tovarășa Elena 
Ceaușescu, doamna Nusrat Bhutto 
își iau un călduros rămas bun, 
își string miinile îndelung, se îm
brățișează. Despărțirea inalților 
oaspeți de distinsele gazde este 
salutată. potrivit ceremonialului 
local, de salve de artilerie.

La 
țială 
spre

I
I
I
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I
I
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TURNEUL DE BOX

ora 8.50, aeronava preziden- 
decolează. indreptindu-se 

Animau. I
SOSIREA LA AMMAN I

Capitala iordaniană. 
i mii de drapele 

ale țării-gazda.

împodobită 
românești 

cu arcuri
cu 
și 
de triumf ridicate în cinstea înal- 
ților oaspeți, a intimpinat, la 14 
aprilie, intr-o atmosferă do ade
vărată sărbătoare, cu 
dură si entuziasm, pc 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, 
Amman 
invitația 
Hussein 
Alia.

La aeroportul
Amman, 
imediata 
daniene, 
inalților 
Hussein 
guvernului și alte personalități ale 
vieții publice.

Pe terasa deschisă a aeroportu
lui o mulțime imensă de oameni 
a venit să asiste la primirea înal- 
ților oaspeți români.

Ora 11,00. Escortată, de la in
trarea în spațiul aerian iorda
nian, de o formație de avioane 
de vinătoare cu reacție ale forțe
lor aeriene regale, aeronava pre
zidențială îsi face apariția de 
deasupra colinelor înconjurătoare, 
aterizind pe pista principală a 
aeroportului international.

La coborîrea din avion a înal- 
ților oaspeți români, răsună 21 do 
salve de artilerie.

> Și 
care 

într-o vizită 
maiestăților 

I al Iordaniei și

multă căl- 
preșcdîntelc 

România, 
pe tovarășa 
au sosit la 
oficială, la 
lor regele 

regina

„CENTURA DE AUR“

DOUĂ ATRACTIVE GALE INAUGURALE
Primii performeri : Hernandez (Cuba), Ghinea, Li Ven Uk 
(R.PD. Coreeană), Turei, Lemus (Venezuela), Gedo (Ungaria)

Cele 16 țări care și-au trimis boxerii la „Centura de aur" și ale căror 
flamuri au fost arborate festiv la Palatul Sporturilor și Culturii din Capitalâ. 
onorează această frumoasă competiție pugilistică. încă din faza tragerilor la 
sorți, efectuate luni dimineață, am știut că vom fi martorii unor partide atrac
tive șt cele două gale de ieri nu rie-au înșelat așteptările.

Programul zilnic, întocmit de oficiali, aduce in ring boxeri din S țări 
europene, cite 3 asiatice și africane și două americane. Cîntarul a operat 
cîteva modificări, dintre care una aproape senzațională. Campionul european 
la categoria semhișoară, Simlon Cilțov, a trecut în grupa superioară de greu
tate și astfel va spori tensiunea intr-un sector care tradițional era rezervat, 
duelului Calistral Cuțov — Paul Dobrescu. Interesantă va fi, fără îndoială, încă 
din primul meci, ciocnirea dintre campionul centro-ameiican Alejandro Mon
toya (Cuba) și revelația „Turneului primăverii", mijlociul Nicolae Chipirog. La 
categoria supremă, organizatorii *iu acordat campionului de excepție Teofiln 
Stevenson locul 1 pe tablou și au așezat la celălalt capăt pe tinărul Mircea 
Simon, evident eu gîndu! la o posibilă finală între ei.

situat 
apropiere 
au venit, 

oaspeți 
și regina

internațional din 
intre coline. în 

a capitalei ior- 
in întîmpinarea 
români, regele 
Alia, membrii

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu silit 
întimpinați eu deosebită căldură 
de regele Hussein și regina Alia, 
precum și de prințul Mohammad și 
prințesa Firyal, prințul moșteni
tor Hassan și prințesa Sarvath.

Oaspeții si gazdele își string 
mîinile îndelung, se îmbrățișează.

Șeful statului iordanian prezintă 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu pe 
Zcid Uitai. prim-ministru. minis
tru de externe și al apărării, Mu- 
dar Badran, șeful Curții regale, 
pe ministrul Curții regale și pe 
alți membri ai guvernului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă maiestăților lor regele 
Hussein si reginei Alia persoa
nele oficiale române care îl în
soțesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă, împreună cu regele Hussein, 
pe un podium de onoare. Sînt in
tonate imnurile de stat ale Româ
niei și Iordaniei, 
stat trec în revistă garda 
onoare în ținută de paradă, 
tuită din militari 
arme, tn continuare, cei 
de sfat primesc defilarea 
onoare.

Maiestățile lor invită 
statului român și pe

Cei doi șefi de 
revistă garda de 

alcă- 
ai diferitelor 

doi șefi 
gărzii de

pe șeful 
tovarășa

ÎN VEDEREA MECIULUI

I
Ieri, la ora 15, Partida inaugu

rală a pus față în față doi boxeri 
cu frumoase cărți de vizită : C. 
Gruescu și Odwori (Uganda). Me
ciul a fost interesant, pe alocuri 
cu sclipiri ce au scos în evidență

ceea ce privește cunoștințele teb- 
nico-tactlce. Au urcat apoi în 
ring venezueleanul A. Perez și e- 
gipteanul A. Magb. Primul a fost 
superior din toate punctele de ve- 

a terminat învingător

REZULTATE TEHNICE
Muscă : Gruescu b.p. (3—2> 

Odwori (Ug) ; Magb (Eg) b.p. 
(4—1) Perez (Ven) ; Dragu 
b.p. (3—2) Donose ; Burdihoi 
b.p. (3—2) Gavrilă ; Robu b.p. 
(5—0) Băiatu ; Eroglu (Trc) 
b.p. (3—2) Dugujab (Mong) ; 
Lamlrl «Tunisia) b.p. (5—0) 
Benzad (ir) ; Faredin b.p. 
(3—2) Clem ir (R.P.D.C.). Mij
locie mică: Lemus (Ven) b.p. 
(3—2) Filip ; Staicu b. ab. 2 
Tantami (Eg.). Semiinuscă : 
Ghinea b.p. (3—2) Ochiră (Ug): 
Becerra (Ven) b. ab. 3 Wanas 
(Eg) ; Hernandez (Cuba) b.p. 
(5—0) Ay (Turcia). Cozma b. 
ab. 1 Orszt (Pol). Li Ven Uk 
(RPDC) b.p. (5—0) Ganoa : 

Gedi) (Ung) b.ab. 1 Farman 
(Iran), Leroy (Fr) b.p. 5—0) 
Nițâ ; Turei b.p. (5—0) Fuced- 
jiev (Bulg). Cocoș : Tone b. 
neprez. Donciu ; Sabău b.n. 
(4—1) Pacheco (Ven), Ciu Eu 
Zo b.p. (4—1) Somunur (Tur
cia) ; Condural b.p. (4—1) Mah- 
ran (F.g). Vancea b.p. (4—1) 
Dobăleși, Tuseim b.p. (5—0) Jc- 
baly (Tunisia). Rastegari (iran) 
b.p. (4—1) 
Duminică I 
(Bulg).

i Cvetkovici (Iug). 
b.p. (4—1) Mihailov

PROGRAMUL
DE AZI
pană : M. Alvarez 
J. Byaruhanea (U-

Ora 15 : 
(Cuba) — 
ganda). N. Plnero (Venezuela) 
— T. Badarl (Ungaria) : mij
locie : S. TIrîlă (România) —■ 
M. Luszczynski (Polonia).

Ora 19 : semimijlocie : V. 
Zilberman (România) — (. 
Vornicescu (România), s. Mi- 
hatcea (România) — V. Bbuga 
(Uganda) : mijlocie mică : T,. 
Martinez. (Cuba) — M. Murulu 
(Uganda).

ale meciu- 
deciziei a- 
judecă torit

I
I

Schimb de lovituri intre vicecampionul mondial. Alfredo Lemus (Vene 
zuela) și constănțeanul Valeriu Fllip (stingă)

toate cele trei reprize 
lui. Dar, la anunțarea 

. flăm cu surprindere că
au indicat cîștigător (cu 4—1) pe 
Magb. S-ar părea că arbitrii au

(Continuare in pag. a 4-a)
clasa combatanților, dar care au 
arătat că românul nu are încă o 
prefiătirj» adecvată pentru întîlnlri 
dure (lipsă de meciuri), iar ugan- 
dezul s-a arătat cel puțin egal în(Continuare in pag. a 4-a)

OE FOTBAL CU ECHIPA SPANIEI

I

• Amănunte asupra ultimelor pregătiri • Antrenamentul de ieri, de la Snagov

„Tricolorii" pleacă astăzi 
Spania, insoțiți de speranțele ne- 
număraților iubitori ai fotbalului 
din țara noastră.

Fără îndoială că această că
lătorie în țara lui Gento și Iri- 
bar nu este dintre cele obișnuite. 
..Tricolorii" sînt așteptați pe sta
dionul Bernabeu de o echipă care 
a reușit să învingă Danemarca și 
Scoția în deplasare, totalizând 
punctajul aproape maxim înain
tea acestui meci de la 17 apri
lie. în cadrul căruia echipa Româ
niei încearcă să stopeze cursu u- 
nui mare

Astăzi, 
iubitorii 
ideea că 
alcătuire 
tașării spectaculoase a echipei lui 
Dinu și Lucescu, 
al campionatului

Meciul de la 
meci greu, dacă 
Spaniolii au de 
tul spectaculos în acest 
nat european, 
dion delirant, 
mai ardente 
binecunoscută 
latină decit cea a

favorit.
mai mult ca altădată, 
fotbalului împărtășesc 
echipa națională are o 

logică, sub imboldul de-

liderul autoritar 
nostru.

Madrid este un 
nu foarte greu, 
partea lor star- 

campio- 
avantajul unui sta- 
ca în paginile cele 

ale tauromachici, o 
tehnică veloce, mai 

italienilor și, 
dacă vreți, o oarecare relaxare, 
la simpla citire a clasamentului.

Care ar fi atuurile noastre ? 
Oricît ar părea de ciudat, se 
poate vorbi, în primul rlnd, de 
o mai bogată experiență interna
ționala din partea unor jucători 
care „au văzut și au trăit", în ul
timii 5—6 ani, mai mult decit un

Kun, în nervi, șutează din viteză, sub privirile lui Nunweiller ’
Foto : Dragoș NEAGU

MÎINE,
ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE ÎNOTĂTORILOR

PRIMELE STARTURI

(Continuare in pag. 2-3)

Incepînd de mi ine, piscina 
.,23 August* din Capitalâ va 
celei mai importante competiții de înot 
a sezonului, campionatele naționale 
seniori. Timp de 4 zile, 160 de sportivi 
reprezentând 23 de cluburi |i asociații 
din țara îșî vor disputa cete 29 de ti« 
tlurl puse în }cc. Singura absența de 
marcâ este cea a sportivilor reșițeni 
(avînd bazinul în reparație, •« nu s-au 
putut pregâtl), caro lipsesc pentru pri
ma oarâ de Io o competiție de ai-î« 

»ea amploare.

acoperita 
fi garda

Programul de desfășurat® a întrece
rilor este cel clasic, In 8 reuniuni cu 
serii dimineața, de la ora 10 și finale 
dupA-amiaza, de la ora 16. Excepții fac 
doar finalele la 100 m liber șl 400 m 
liber bărbați programate miercuri di
mineața șl, respectiv, vineri dimineața.

Evoluția înotătorilor noștri fruntași — 
vor fl prezențl și numeroși, 'reprezentanți 
ai „noului val" — este așteptată cu in
tere* după o lungă perioadă de pregă
tire, mai ales că ele vor constitui o 
primă selecție pentru competițiile inter
naționale din vară,

MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ,9 1

A

ACTIVITATE
SPORTIVĂ INTENSĂ

HStMNMtl n IlIUNIIIBU
„1 MAI“ OII PLOIEȘTI

Apropiata zi a solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc 
este întîmpinată aici, la între
prinderea de utilaj petrolifer .1 
Mai" din Ploiești, cu eforturi spo
rite pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan la toți indicii. Harnicii 
realizatori ai celebrelor instalații 
de foraj 3DH-200 și F-200, ai pre
venitoarelor de erupție TH-13 5/8, 
medaliate cu aur la tîrgurile inters 
naționale de la Leipzig și Brno 
muncesc cu însuflețire, în aceste 
zile, pentru executarea instalați
ilor de foraj planificate pentru a- 
cest an la export, precum și a pri
melor instalații de foraj marin 
realizate în țară.

Vizitind vastul obiectiv indus
trial, ne-am interesat șl de mer
sul activității sportive. „La noi, 
sportul constituie una dintre pre-' 
ocupările do seamă, ne spune se*^ 
cretarul asociației „Prahova", Ni
colae Burgltelea. Și este firesc să 
fie așa, ținînd seama că media de 
vîrstă este de 28,5 ani. Sintem ti
neri și, după cum am desprins 
din Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat participanți- 
lor la recenta Conferință pe _ țară 
a mișcării sportive, trebuie să fa
cem ca prin sport tineretul să 
crească sănătos și puternic".

Programul manifestațiilor spor
tive, al competițiilor de masă ce 
se desfășoară in prezent la A. S. 
Prahova este deosebit de bogat, 
toate aflîndu-se sub genericul lui 
1 Mai, precum și al zilei de 9 Mal. 
Raza sportivă a asociației, care 
cuprinde terenuri de fotbal, volei, 
handbal, pistă de atletism, sală,

bazin de înot, cu apă încălzită, 
cunoaște o afluență deosebită. Au 
început concursurile dotate cu 
„Cupa 1 Mai", la fotbal, handbal, 
volei, șah, tenis de masă și altei?, 
faza pe secții. S-a desfășurat, 
pînă în prezent, „Crosul 1 Mai" 
pe secțiile utilaj complex, sculă- 
rie centrală, mecanică 5 și acțiu
nea continuă, iar în ziua de 28 a- 
prllie se va desfășura faza pe în
treprindere a acestei populare 
competiții. De la secretarul Comi
tetului U.T.C., Alexandru Neacșu. 
aflăm că la întrecerile în cinstea 
zilei de 1 Mai vor participa si ele
vii grupului școlar șl al școlilor 
da ucenici la locul de muncă, că 
se pregătește o duminică cultu-< 
ral-sportivă cu un bogat program 
șl, de asemenea, acțiuni turistica
organizate cu sprijinul Comitetu
lui sindicatului. In cinstea zilei 
de 9 Mai, de pildă, se va organiza 
o Interesantă acțiune,. denumită 
Ruta monumentelor istorice, eu 
care prilej vor fi vizitate. îndeo
sebi, monumentele ridicate în a- 
mint lrea ostașilor români căzu ți 
in luptele pentru eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă. 
De notat că întreaga activitate 
sportivă a asociației Prahova este 
urmărită șl îndrumată cu deosebi- 
tă atenție de către secretarul co
mitetului de partid, tovarășul 
Toma Oprea. Așadar, activitatea 
sportivă la „1 Mai" este pe mă-» 
sura prestigiului de care se bu
cură marea întreprindere ploieș
tean ă.

Viorel TONCEANU



In finala Festivalului ansamblurilor școlare îe gimnastică ritmică

REPREZENTATIVA LICEULUI JIR. 8 ClUJ-NAPOCA
PE PRIMUL LOC

CLUJ-NAPOCA (prin telefon). 
Reunind la start un număr 
ridicat de ansambluri, 38 (absente 
eu tost doar reprezentativele ju
dețelor Bistrița-Năsăud șl Caraș- 
Severin), fiind excelent organiza
tă ți asistată de un public nume
ros șl generos în aplauze, finala 
Festivalului ansamblurilor școlare 
de gimnastică ritmică s-a consti
tuit Intr-un adevărat eveniment al 
sportului școlar, care a lăsat pur 
ternice impresii celor peste 3&0 
de participante, cit și spectatorilor 
entuziasmați de „risipa" de culoa
re, gingășie șl grație pe care au 
Intîlnlt-o în cele două zile de 
concurs.

începută sîmbătă după-amiază 
cu exercițiile cuprinzind elemente 

impuse, finala a... impus 3 ansam
bluri i Liceul V. Alecsandri din 
lași, Liceul nr. 8 Cluj-Napoca și 
Liceul economic de alimentație

publică București, care, obținînd 
punctaje apropiate, angajează o 
pasionantă luptă pentru titlu. Așa 
se explică de ce duminică, la 
manșa a Il-a a finalei, cea cu
prinzind exerciții libere, au venit 
foarte mulți clujeni să asiste la 
evoluția echipei antrenată de pro
fesoara Doina Sabău. Reprezenta
tiva Liceului nr. 8 din Cluj-Napo- 
c« s-a situat, în cele din urmă, 
pe primul loc cu 424 de puncte. 
Iată componența echipei cîștigă- 
toare : Lucia Domșa, Ileana Lă- 
dar. Tamara Gregorean, Adriana 
Sălăjan, Gabriela Burian, Ana 
Maria Rusu, Luminița Puținelu șl 
Monica Anonie. Pe locurile urmă
toare t 2. Liceul V. Alecsandri din 
Iași — 420,40 p. ; 3. Liceul econo
mic de alimentație publică Bucu
rești — 413,20 p.

Nușa DEMIAN

Ia București
CAMPIONATUL DE HOCHEI SE REIA

De

SUB SEMNUL PASIONANTULUI DUEL
DINAMO

începînd de astăzi, patinoarul 
„23 August" din Capitală va găz
dui penultimul act al disputei 
pentru titlul de campioană a ță
rii la hochei pe gheață. Este 
vorba de cel de al treilea tur
neu al primei grupe din Divizia 
A, care cupripde In total patru 
confruntări de acest gen. Cele 
patru echipe din această grupă : 
Dinamo, Steaua, S. C. Miercurea 
Ciuc și Dunărea Galați vor juca 
de două ori fiecare cu flecare 
(tur-retur). Deci, bucureștenii vor 
avea prilejul să asiste la două 
din tradiționalele derbyuri Di
namo — Steaua ; primul, vineri 
18 aprilie, iar cel de al doilea 
marți 22 aprilie.

înainte de această ultimă parte 
a întrecerii, cele două principale 
pretendente la titlu sînt departa-

■ STEAUA
jate de un sigur punct : Dinamo 
— 20 p (golaveraj general : 67—44 
șl golaveraj cu Steaua : 15—13) ; 
Steaua 19 p (55—29, 13—15). Așa
dar, în afara faptului că aceste 
schipe cuprind cei mai buni ho- 
cheiști ai țării, lupta dintre ele 
va conferi celor două meciuri, de
sigur, o notă de atractivitate In 
plus.

Programul : azi, ora 16,30 : 
Steaua — Dunărea, ora 19 : Di
namo — S. C. Miercurea Ciuc I 
miine (la aceleași ore) t Dinamo — 
Dunărea, Steaua — S. C. Miercu
rea Ciuc.

MARIA ALEXANDRU COMENTEAZĂ „TOP 12“
La două tuni după încheierea 

campionatelor mondiale de teniș 
de masă, fruntașii continentali ai 
acestui sport nu și-au luat un ră
gaz pentru refacere, ei continuînd 
sa participe la diferite competiții 
internaționale. în intervalul de 
timp amintit, au avut loc campio
natele Internaționale ale Ceho
slovaciei ca și diverse întîlniri în 
cadrul „Ligii europene", iar de 
curlnd, la Vicna, s-a disputat cea 
de a patra ediție a competiției 
„Top 12“ care a reunit pe cei mal 
buni 12 jucători și jucătoare din 
Europa. La întrecerile din capi
tala Austriei a fost prezentă 
Maria 
patru, 
tivilor
mann 
pionii 
și Milan Orlowski au ocupat doar 
pozițiile opt și, respectiv, șase, iar 
deținătorul titlului suprem, Ist
van Jonycr (învins de Orlowski, 
Surbek și Stipancici), locul al 
treilea. Interesant de subliniat, în- 
vingătoarea probei feminine, ti- 
năra sportivă scandinavă Heimann, 
a cîștigat toate meciurile, iar li
derul competiției masculine, Jo
hansson a suferit o singură !n- 
frîngere, la Jonyer.

* 
Alexandru, clasată pe locul 
Concursul a revenit spor- 
suedezi, Ann Christin Hell- 
și Kjell Johansson. Cam- 
continentali Judith Magoa

Despre turneele dc la Vicna 
Maria Alexandru ne-a declarat:

„Sala de concurs, Stadtlialle B, 
a fost arhiplină, la fiecare din 
reuniunile celor trei zile luind 
loc 2000 de spectatori. Publicul a 
asistat la partide atractive și echi
librate, jucătorii fiind supuși, da
torită sistemului de disputare — 
turneu — la eforturi deosebite".

— Probabil că și din cauza for
mulei de joc (flecare cu fiecare), 
cînd este necesară și o dozare mai 
judicioasă a eforturilor, au inter
venit și o serie de rezultate mai 
puțin așteptate ca urmare a unor 
evoluții fluctuante ?

— Da, intr-adevăr. De aceea, 
apreciez performanța lui Hell
mann care a concurat la un nivel 
constant bun de-a lungul întregu
lui concurs, lucru care se întim- 
plă mai rar in competițiile turneu. 
Ea și-a îmbunătățit simțitor lovi
turile dc atac din ambele părți, 
cu finalizări eficace. în formă s-a 
prezentat și reprezentanta K. F. 
Germania, Wiebke Hcndriksen, 
foarte sigură in jocul de mijloc. 
Deși am invins-o de două ori la 
Calcutta, dc data aceasta ca ni-a 
întrecut. în fața lui Hellmnn și 
Lotaller am avut șanse să cîștig. 
La prima am condus cu 1—0 la se-

turi și 17—12 în ccl de ai doilea, 
iar la Lotaller am avut avantaj 
în setul secund : 17—13 după ce 
îl ciștigascm pe primul. în gene
ral, dar mai cu seamă în meciul 
cu Hcndriksen, am comis greșeli 
cu -lovitura din backhand. Cele 
mai bune partide lc-ani făcut cu 
Antonian și Magos.

— Și o apreciere pentru jocul 
băieților ?

— Johansson a cîștigat datorită 
marii lui experiențe competiționa- 
le, dar mie mi-a plăcut cel mai 
mult Stipancici care și-a luat și 
revanșa (3—0) după finala pierdu
tă la Calcutta, împotriva lui Jo- 
nyer. în orice caz, consider că 
factura de joc s-a ridicat pe un 
plan superior, în special la băieți, 
ceea ce denotă că fruntașii acestui 
sport și-au continuat pregătirile 
cu aceeași asiduitate și după o 
competiție atît de extenuantă cum 
a fost campionatul mondial.

G COMARNISCHI

Miercuri și joi, în Capitala,

ECHIPELE BUCUREȘTENE 
SPARTAC (f) Șl PROGRESUL 

CONTINUA SĂ CONDU- 
IN CAMPIONATELE DE 

TENIS DE MASA

(m) 
CA

cadrul meciurilor feminine Si
A

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE SĂRITURI ALE ROMÂNIEI

Tn _____ __________
masculine contînd pentru Divizia 
la tenis de masă, sîmbătă șl dumi
nică s-au Înregistrat următoarele re
zultate :

Fete : C.S. Arad 1 — Gloria Bu
zău 7—2, Spartac București — Pro
gresul București 2—7, C.S. Arad II — 
Gloria Buzău 8—1. Clasament :

După un an de întrerupere, 
campionatele internaționale de 
sărituri ale României vor fi re
luate prin întrecerile programate, 
miercuri și joi, la bazinul „23 
August" din Capitală. Ajunse la 
ediția a VIII-a, „internaționalele" 
se bucură de participarea repre
zentanților Bulgariei (Sarakinski, 
Andonov, Belcev, Maria Alexan
drova), Poloniei (Makuch, Margol- 
zata, Godlewska). Ungariei (Ne- 
medy, ălalogh, Varsanyi, Ildiko 
Kelemcn, Eva Lazar) și U.R.S.S. 
(Kuzncțov, Kapirilin. Nacksjda 
Kaltunova. Liuba Rogova).

Lotul României este alcătuit 
din : Ganea, Bagiu, Fabich, D. 
Nedclcu, Bastar, Mihaela Atana-

siu, Angela Popescu, Georgiana 
Săeăleanu, Elena Cirstică, Felicia 
Cîrstea și Anca Făgețean. Cu ex
cepția lui Ganea, toți ceilalți spor
tivi români sînt linart (și unii 
chiar foarte tineri) și au prile
jul de a evolua într-o companie 
valoroasă, de a-și verifica poten
țialul în perspectiva participării 
la competițiile internaționale ofi
ciale.

Programul ediției a VIII-a a 
campionatelor internaționale este 
următorul : miercuri, ora 10 : 
platformă femei, era 16 : trambu
lină bărbați ; joi, ora 10 : trambu
lină femei, ora 16 : platformă 
bărbați.

1. Spar tac București
2—3. Progresul București
2—3. C.S. Arad II

4. Gloria Buzău
5. C.S. Arad I
6. c.S.M. Cluj-Napoca
7. Voința București
8. Metalurgistul Cugir

5
3
3
5
3
1
2
2

3
3
3
1
1
1 
O
O

2
O 
O
4
2
O
2
2

CAMPIONII LA SĂRITURI PENTRU COPII

Mureș — 
C.S.M. Cluj-Napoca 6—11, Locomo
tiva București — Progresul București 
1—16, Voința București — Politehnica 
București 6—11, C.S.M. Iași — Con
structorul Hunedoara 17—0 (formația 
hunedoreană nu s-a 
meci). Clasament :
1. Progresul București
2. Voința București
3. C.S.M. Cluj-Napoca
4. Universitatea Craiova
5. Politehnica București
6. Gloria Buzău
7. C.S.M. Iași
B. Comerțul Tg. Mureș
9. Locomotiva Buc. 

10. Constr. Hunedoara

Băieți : Comerțul Tg. 
Cluj-Napoca 6—11.

prezentat la

5
5
4
3
4
4
4
4
4
5

5
4
4
3
2
2
1 
O
O 
0

O
1 
o 
o
2
2
3
4
4
5

Desfășurate, timp de trei zile, la 
bazinul „23 August- din Capitală, 
campionatele republicane de sărituri 
pentru copii s-au bucurat de un 
succes deplin datorat. In primul rlnd, 
bunei pregătiri a particlpanților. A- 
ceștla au manifestat precizie și ele
ganță in execuția salturilor, chiar «1 
a celor cotate cu coeficient dc difi
cultate ridicat. Cele 12 titluri au fost 
cucerite de săritorii de la Școlarul 
București (antrenori N. Spariosu șl 
Blemi Timar), Progresul București 
(P. Dccuscară, Melania Decuseară și 
Irinel Popescu), Crișul Oradea (A. 
Breja și Viorica Lajcsak) și C.S.M. 
Cluj (D. Nagy).

Iată campionii : trambulina 1 ni, 
băieți B : FL. NITU (Școlarul) 186,75 
p jbaieți A : K. SOHACIU (Progresul) 

288,50 p ; fete B : IOLANDA FEHER 
(Progresul) 191,70 p ; fete A : MAG
DALENA TOTH (Crișul) 345,05 p ; 
trambulină 3 m, băieți B : EL. Nl'ju 
155,10 p ; băieți A : R. SOHACIU 260 
p ; fete B : ANCA BEREȘ (C.S.M. 
Cluj) 153,40 p ; fete A : ANCA FA- 
GEȚEAN (Școlarul) 262,20 p; plat
formă, băieți B : FL. NITU 99,90 p ; 
băieți A : R. SOHACIU 205,50 p ; fete 
B : ISABELA BERCARU (Școlarul)
96.35 p ; fete A : ANCA FAGEȚEAN
188.35 p.

CIȘIIGATORII „CUPEI
La poligonul Tunari numeroși tră

dători fruntași din întreaga țară au 
participat la sfîrșilul s&ptăniînil tre
cute la importante competiții: „Cupa 
primăverii** la arme cu glonț și o 
întrecere de talere, la care a fost 
prezentă și o echipă din Ungaria. 
Rezultatele 
dește, din 
rabîl, vînt 
tot timpul

au fost, în generai mo- 
cauza timpului nefavo- 
puternic, cart* a suflat 

pe poligonul Tunari

• • •

Dup.i ce caii săi au efectuat o suită 
de exhibiții — contradictorii ca per
formanțe și cote eventuale la pariul 
mutual șl pentru a nu pierde con
tactul in clasamente cu principalul 
său adversar, Gică Tănase. antre
norul Mircea Ștcfănescu s-a decis 
— volens-nolens — să lase fnu liber 
unora dintre ei. Ca atare, aceștia 
au cules duminică — pe alese ! — 
trei victorii. Firește, explicații tre
buie cerute. Șl, tot alit de firesc, 
ele pot fi prezentate. Numai că. în 
ceea ce ne privește, basmele pen
tru copii le acceptăm numai sub 
semnătura autorilor consacrat!, rc- 
âuzind net improvizațiile.

DAR POVESTEA NU-I AȘA!
20 ; Cursa IV : Sirius (M. Ștefănes- 
cu) 31,7, Esopia, simplu 2, event 5, 
ordinea 17, triplu ciștlgător 29 ; 
Cursa V : Copila (N. Nicolae) 29,3, 
Crina. simplu 5, event 11, ordinea 35, 
triplu ciștigător 28 ; Cursa VI : Ma
dison (I. Georgescu) 28,4, Topaz, 
simplu 4, event 29, ordinea 14, tri
plu ciștigător 39 ; Cursa VII : Ro
vinei (I. Crăciun) 30,7. Vîltava, Dis
puta, simplu 3: event 13, ordinea -T0, 
triplu ciștigător 153, ordinea triplă 
țOl, Cursa VIII : Reactor (N. Sandu) 
41,1, Diurna, simplu 5, event 27. or
dinea 25. l’ariul austriac ridicat la 
suma de lei 17 537 s-a închis. Retra
geri : Coletărla.

Am încălecat pe o șa... Dar po
vestea nu-i așa ! Și nu-i așa. fiindcă 
păgubaș rămlnc numai marele pu
blic, încurcat In fața flagrantelor 
fluctuații de performanțe care-1 în
deamnă mai degrabă să-și găsească 
altă preocupare, decit să piardă o 
duminică pe ruta București — Plo
iești — București și, la urmă, sa 
constate că c tras pe sfoară, iar ar
bitrii figurează ca atare doar pe sta
tele de diurnă !..,

REZULTATE TEHNICE : Cursa 1 : 
Spartan (G. Grigore) 35,5. Vîdna, 
simplu 4, ordinea 65 ; Cursa II : Tu
rei (M. ștcfănescu) 31,3, Cravașa, 
simplu 3. event 22. ordinea 16 ; 
Cursa HI : stamina (S Onache) 35.6» 
Friu, simplu 3, event 13, ordinea Niddy DUMITRESCU

RU

„Mobra 
corespț 
clasanâ

rație a 
partidele 
l’olitehni
Bacureș 
vor dis

niela 
82,42 
Brașo 
Bădițc
junioa 
mo B

Unlv. 
Rapid 
Poli 
_U“ 
I.E.F.
C.S.M. 
Viitor 
Petrol

1. I.E.F.S

In divizia Ă de

ft ETAPĂ IMPftRTAN
CONFIGURAȚIA

Cea de a XVl-a etapă (amînată din 
6 aprilie) a Diviziei A de volei (gru
pa a 11-a valorică), programată azi 
în cinci orașe, aduce față în față — 
atît în întrecerea masculină, cit șl 
în cea feminină — echipe aflate în 
prima parte a clasamentelor și cele 
din a doua jumătate, ultimele fiind 
gazde. Privite prin această prismă, 
partidele se anunță interesante, a- 
vînd în vedere marea nevoie de 
puncte a formațiilor situate Irt zona 
retrogradării, dar și a celor din 
frunte. La masculin, I.E.F.S. — Rapid 
(sala Progresul, ora 18), C.S.M. Su
ceava — Universitatea Craiova. Vi
itorul Bacău — ,U“ Cluj-Napoca, Iar 
la femir.ln, Medicina — I.E.F.S. {sala 
Ciulești, ora 17), C.S.U. Galați — U- 
niversitatea Timișoara. Universitatea 
Craiova — Olimpia-Constructorul, al
cătuiesc programul acestei runde, 
importante pentru viitoarea configu-

CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET
SE APROPIE DE SFIRȘIT

CLAS

2.
3.
4.
5.«.
7.

C.S.M. 
Ollmpl 
Univ. 
Univ.
Medici 
C.S.U.

6. Sparta

Meciurile turneului desfășurat săp- 
tămîna trecută, la Timișoara, nu au 
clarificat în clasamentul grupei 1—6, 
a Diviziei A la baschet feminin, decît 
situația echipei Olimpia-Constructorul. 
Obținînd două victorii, baschetbalis
tele de la Olimpia-Constructorul au 
acumulat 39 de puncte și, în mod 
normal, nu mai pot rata ciștigarea 
locului trei. In rest, disputa pentru 
celelalte poziții ale clasamentului a 
rămas deschisă (inclusiv cea pentru 
ciștigarea titlului de campioană a 
României) șl ea va fi clarificată în 
urma turneelor ce vor avea loc 
săptămîna aceasta la Oradea și sțp- 
tămina viitoare în Capitală. Fină 
atunci, clasamentul la zi;

„CUPA 1 MAI" LA POLO
începînd de mîine, bazinul de 

la complexul sportiv Ciulești găz
duiește o interesantă competiție 
de polo, dedicată apropiatei săr
bători a oamenilor muncii și do
tată cu „Cupa 1 Mai". Organizată 
de clubul Rapid In colaborare cu 
Comisia municipală de natație, 
competiția angrenează in întrecere 
cele mai valoroase echipe divi
zionare din Capitală : Dinamo, 
Progresul, Clubul sportiv școlar, 
Clubul Nautic Universitar și Ra
pid. în primele două etape, pro
gramate miine și joi, au loc ur
mătoarele partide (de la ora 16) : 
Dinamo — Progresul și C.N.U. — 
Rapid, respectiv C.N.U. — Pro
gresul si Dinamo — Clubul spor
tiv școlar

GRUPA 1—6

1. I.E.F.S. 23
2. Politehnica 23
3. Ollmpia-Constr. 23
4. Rapid 23
5. „U“ Timișoara 23
6. Crișul 23

GRUPA
7. Voința Buc. 24
8. „U“ Cj.-N. 24
9. CSU Tg. M. 24

1Q. CSU Galați 24
„U44 Iași 2411.

21
20
16
12
11
11
7—11
12 12
11 13

2
3
7

11
12 
12

44
43
39
35
34
34

1499—1450
1571—1721
1355—1604
1458—1604
1197—1608

36
35
31
29
27

la grupa 7—11 sus
pină duminică, par- 
turneu. Mii ne, de la

Participantele 
țin, de miercuri 
Udele ultimului 
ora 17,30, au loc, în sala Floreasca, 
jocurile Universitatea Cluj-Napoca — 
Universitatea lași șl C.S.U. Tg. Mu
reș — C.S.U. Galați.

Duminică, în Capitală
STEAUA — SELECȚIONATA 

ARMATEI FRANCEZE LA RUGBY

Dtuninică, în Capitala, iubitorii 
rugbyului vor avea prilejul să 
urmărească o foarte atractivă 
partidă internațională. Este vorba 
de tradiționala întllnire dintre 
Steaua și Selecționata armatei 
franceze (ajunsă la cea de a X-a 
ediție). Ambele formații cuprind 
jucători internaționali cu o vastă 
experiență. Meciul, care va fi 
condus de un arbitru englez, se 
va disputa pe stadionul Steaua, 
cu începere de la ora 11.

Rutie 
acest îr 
nai — 
național

• O 
tier! (V 
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șos. Pi 
pe șos. 
pe șos 
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dria. 27 
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„Cupa F. R. M." la motocros și dirt

P. LUCACI Șl I. BOBILNEANU
Fără doar și poate că ultima etapă 

a „Cupei F.R.M." la motocros, des
fășurată duminică la Vălenii dc 
Munte, a fost cea mai spectaculoasă 
(traseul, care a impus un plus de 
rapiditate, a permis concurențior să 
folosească mai des toate treptele 
schimbătorului de viteză de la ma
șinile respective).

La seniori, Mihai Banu (care, din 
păcate, a abandonat în prima etapă 
șl nu a mai candidat și la primul 
loc al clasamentului general) a oferit 
de data aceasta un adevărat recital, 
învingîndu-șl detașat adversarii. Du
elul pentru locul secund, dintre A- 
urcl lonescu și Paul Filipescu a 
fost cîștigat, acum, de ultimul mo- 
toclcllst, iar liderul competiției, bra
șoveanul Petre Lucaci, ajutat de co
echipierii săi șl bine condus de an
trenorul Otto Ștefani, a reușit să-și 
mențină minimul de avantaj pentru 
a intra în posesia trofeului. Mult 
gustate de public au fost și dispu
tele tinerilor motocroslști. Juniorul 
Ernest Miilner a terminat — ca și 
tînărul stegar Jean Pescaru în proba 
motoretelor „Mobra« — neînvins în 
toate cele trei etape.

Rezultate tehnice: seniori 1. M.

Pe lista cîștlgatorllor „Cupei pri
măverii" figurează următorii țintași : 
ta armă liberă 60 f culcat — P. San
dor (Stdhua) — 591 p : la 3X40 f — 
St. Caban (Dinamo) 1132 p ; la armă 
standard 3X20 f — I. Codreanu (Stea
ua) — 564 p ; senioare — Iulian» 
Daroczl (I.E.F.S.) — 558 p șl 583 p 
la proba de 60 f culcat, juniori — 
S. Grosaru (Agronomia Iași) — 557 
p ; junioare — Maria Chivu (C.S.M. 
Cluj-Napoca) — 550 p ; la 60 f cul
cat juniori — V. Dumitru (Agro
nomia lași) — 585 p ; junioare — 
Eva Olah (Activul Brașov) — 589 p ; 
ia pistol viteză — AI. Gercd (Stea
ua) 5ii9 p (baraj 143) — locul II
I. Tripsa (Dinamo) 589 p (141). ju
niori — M. Bujdei (U.T.A.) — 582 p ; 
ta pistol sport senioare ■— Sil
via Kaposztai (U.T.A.) — 572 p I
juniori — G. Calotă (I.E.F.S.) —
570 p ; junioare — Marla Sală- 
jan (U.T.A.) 571 p. Pe echipe, tro
feul a revenit cluburilor : Steaua — 
la pușcă și U. T. Arad — la pistol. 
La talere au cîștigat : D. Ispaslu 
(Steaua) 163 t (din 200) la trap șl 

(Dinamo) 188 t (din
In înlîlnirea interna-

Gh. Sencovicl 
200) la skcct.
țională de. tăiere (trap) dintre echi
pele Olimpia—Constructorul Bucu
rești — N.I.K.E. I.ovesz Klub Buda
pesta scorul a fost favorabil oas
peților cu 258—310 p.

CISTIGATORI
p.Banu (Poiana Cîmpina) 15 p, 2. 

Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 12 p, 3. A. 
lonescu (Energia Cîmpina) 10 p, 4. 
P. Lucaci (St. r. Brașov) 8 p ; ju
niori — 1. E. Miilner (Torpedo Zăi- 
nești) 15 p, 2. C. Băjan (Muscelul 
Q-lung) 12 p, 3. V. lonescu (Loc. 
Ploiești) 10 p, 4. V. Gavrllă (Auto
mobilul Buzău) 8 p ; motoreta «Mo
bra44 : 1. J. Pescaru (St. r. Bv) 15 p, 
2. D. Marianov (Poiana Cîmpina) 
12 p, 3. A. Ilieș (Torpedo Zărnești) 
10 p.

CLASAMENTELE GENERALE: se- 
Lucaci 32 p, 2. A. Io- 
M. Banu 25 p, 4. Tr. 

Bv.) 23 p, 5. C. Goran
niori — 1. P. 
nescu 31 p, 3.
Moașa (St. r.
(Poiana Cîmpina) 21 p, 6. D. Motișan 
(Flacăra Moreni) 17 p ; juniori : 1. 
K. Miilner 45 p, 2. V. lonescu 24 p, 
3. C. Băjan 24 p (mai puține turc). 
La proba posesorilor motoretelor

Alerg 
talul I 
disputa 
la dirt
niclpal 
întrece 
toria 
10 p, u
I. Mat 
(M) 8 
Bobiltn 
3. L 
CU 20 

în 
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genera 
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ULTIMELE COMPETIȚII A
DE PATINAJ ARTISTIC SI-AU

României44, desfășurată sîm- 
dumlnică pe patinoarul „23 
din Capitală, a reunit pe cei 

.artiști ai gheții» din țara

„Cupa 
bătă și 
August" 
mal buni „___ ,___ _  .
noastră. Trofeele au fost cucerite la 
seniori de actualii campioni repu
blicani, Doina Mitriclcă și Ion Mir
cea, ambii în vervă deosebită de 
concurs. In ciuda gheții de slabă 
calitate și ceilalți sportivi s-au pre
zentat în progres.

CLASAMENTELE GENERALE : se
nioare — 1. Doina Mitricică (I.E.F.S.) 
113,03 p, 2. Beatrice Huștiu (I.E.F.S.) 
108.95 p, 3. Silvana Suciu (C.S. Șco
larul Buc.) 102,47 p ; seniori — 1.
1. Mircea (Șc. sp. 2 Buc.) 109,20 p,
2. A. Bulete (Șc. sp. 2 Buc.) 106,08 p,
3. A. Georgescu (Șc. sp. 2 Buc.) 
96,49 p. Proba juniorilor mari a fost 
eîștigată de Bogdan Krutii (Dinamo 
Brașov) — 97,72 p. Iată învingătorii 
în „Cupa F.R.P." : copii n — Da-

MAI SINT NUMAI CITEVA ZILE PÎNA 
LA ÎNCHIDEREA VINZARII eiLETELOR LA 
TRADIȚIONALA TRAGERE EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES A PRIMĂVERII, DIN 
20 APRILIE 1975.

NU LASAȚl PE MIINE... procurarea bi- 
tetelor pentru această interesantâ tra
gere. Puteți ciștiga : • Autoturisme Da
cia 1300 și Moskvici 408'412 ; • Excursii 
în R. D. Germană, U.R.S.S. și Italia ; 
• Cîștiguri în bani ; • La această tra
gere se atribuie cîștiguri suplimentare 

fond special. |n cadrul valorii cîști- 
gurilor în bani se oferă posibilitatea 
ciștigătorilor să opteze pentru excursii 
și diferențele in bani.
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• MODIFICĂRI ÎN PROGRA
MUL ETAPEI DE DUMINICA A 
DIVIZIEI B. în 
intervenit între 
partide din etapa 
Diviziei B se vor 
Metalul Plopeni 
ceava, din seria I, _ ____ __
sîmbătă de la ora 15,30, iar Oțe
lul Galați — Știința Bacău, din 
seria I — duminică de la ora 12.

• ȘEDINȚA COMISIEI----
DISCIPLINA A DIVIZIEI C. 
torită faptului că joi are Ioc 
ciul Spania — România, în 
excepțional, ședința comisiei de 
disciplină a Diviziei C are ioc 
miercuri, de la ora 18.

• A. ARMATA TG. MUREȘ 
susține un turneu de d-ouă jocuri, 
evoluînd azi în Municipiul Gheor- 
ghe Ghcorghiu-Dcj, unde va în
tîlni pe divizionara C Energia, 
iar miercuri va juca la Bacău, 
cu Știința, din Divizia B. In 
principal, cele două partide au ca 
obiectiv verificarea unor jucători 
tineri cum sînt portarul Bukiisi, 
Munteanu, Popa, Kortesi și Stingă.

• JOI : UNGARIA -------
NIA, SELECȚIONATE 
SPECTIVA (JUNIORI), 
reunit la Oradea lotul juniorilor 
de perspectivă, care va susține, 
joi 17 aprilie, la Szarvasz, o în- 
tîlnire amicală cu selecționata si
milară a Ungariei. Din echipa 
noastră fac parte, printre alții, 
Toader, Bisoc, LupăU, Bălan, 
Șchiopu, Cămătaru, Chitaru.

e O INTILNIRE INTRE DOUA 
LECȚIONATE MEHEDINȚENE. 
Drobeta Tr. Severin va avea 
mîine o atractivă sărbătoare a 
balului mehedințean. Atracția pro
gramului o va constitui intilnlrea 
dintre o selecționată locală și o 
formație alcătuită din Jucători de 
Divizia A care s-au născut șl au 
făcut primii pași in fotbal pe me
leaguri mehedințene. Printre ei se 
vor număra Purcaru, de la 
Universitatea Craiova, Constan
tin, Plgulea, Bora, Ologeanu, Di- 
anu șl Căprioru, de la F.C.M. Reșița, 
Pirvu, de la U.T.A., Bojln de la Po
litehnica Timișoara, fovănescu de la 
F. C. Constanța, Morohal de la F. C. 
Galați. '
Vilcea, 
Argeș.
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PENTRU TINERII
înfrîngerea de duminică a re

prezentativei noastre de tineret 
sub 23 de ani (2—3 !n compania 
Poloniei), completează o suită de
loc fericită pentru palmaresul a- 
cestei selecționate din ultima 
vreme (1—3 cu Cehoslovacia și 
0—3 cu selecționata de 21 de ani 
a țării noastre). Amărăciunea ul
timelor eșecuri ale reprezentati
vei române de 23 de ani provine 
mai ales din gindul perspectivei. 
Pentru că „under 23" nu este un 
scop în sine, ci un mijloc, veri
tabila anticameră a naționalei A, 
și, tocmai din acest unghi de ve
dere intervine marea dezamăgire. 
E suficient să ne gindim la titu
larii lotului de tineret din jocul 
de duminică, pentru ca să ne 
dăm scama că nici unul dintre 
ei, așa cum a jucat, nu justifică 
pretențiile și speranțele pentru 
saltul în prima reprezentativă a 
țării. Beldeanu, Troi, Mulțescu și 
Jivan, oameni care, mai de mult 
sau mai curind, au bătut la por
țile lotului A. ne-au dezamăgit 
duminică, și, ceea ce e și mai 
grav, starea lor de spirit, de auto- 
mulțumire, s-a prelungit nefast 
și în jocul celorlalți coechipieri. 
Tendința spre „numere personale**  
s-a transmis rapid din apărare 
In atac, au apărut, după 2—0, 
mingile pe sus în loc de pasele 
pe jos, ceea ce a tulburat solu
țiile tactice recomandate și jocul 
de ansamblu. Iar aceste greșeli 
ale jucătorilor cei mai experi
mentați s-a reflectat atît în jo
cul ofensiv, cit și în marcajul sau 
dublajul defectuoase, și, mai fl
ies, în finalizare, capitol la care 
selecționata noastră nu se poate 
declara deloc mulțumită cu 11

se dispută 
mile Capi
lare parti
ta. Progra- 
it pe str. 
rm pe șos. 
km pe șos. 
120 km pe 
fO km c.t.i. 
I — 120 km 
L Buftea), 
Is. Alexan- 
Ltr. Maior

I
I
I
I
I
I

LOR I

ECHIPA NOASTRA
PLEACA AZI LA MADRID

(Urmare din pag I)

l numărul 
se alcătui1
HESCU
sibiu. Mc- 
Irad și-au 
ei
Inului Mu
tai unor 
pa A vic
ia (M) cu 
|> (V) Ip, 
poiculescu 
hal : 1. I. 
pț-a 27 p,
IVoicuies-

I
I
I
I

stapa Gh. 
asamentul 
pupat A.

I
județean I

I
TORII I

rul Buc.) 
(Dinamo 
Manuela 
88,71 p ; 
u (Dina- 
I11EA).

I

I
;c4 I
irticipare 
fși ei au 
Motivul : 
Ide tineri

nu fi
lete le de 
pzul me- 
pioul re
pare ale 
regătirea 
krere au 
EtivS M. 
Iești 1

I
I
I
I

Velasquez sau un Benito. în al 
doilea rînd, s-ar putea vorbi de 
o mai bună sudură, în cadrul li
nei echipe cu 5—6 jucători totali
zing o medie de 40 de tricouri 
în echipa națională. în al treilea 
rînd, echipa României, al cărei 
atu rămîne forța colectivă, cu
prinde cîțiva jucători capabili să 
depășească, prin abilitate tehnică, 
pînă și numele cele mai consa
crate din echipa Spaniei.

Sigur că paralela poate fi con
tinuată, prin invocarea altor ele
mente de apropiere și contrast. 
Există, Insă, Intre fotbalul spa
niol șl cel românesc o deosebire care, 
deloc paradoxal, e un punct forte 
în favoarea noastră. Spaniolii au 
un Real Madrid. îl au pe Cruyff, 
ia Barcelona. 11 au pe Atletico, 
a cărui recentă victorie în Cupa 
intercontinentală e, oricum, o 
piesă de mare palmares, după a- 
cea memorabilă nocturnă cu Ba
yern, cînd echipa lui Garate l-a 
condus pe Beckenbauer, în anul 
Weltmeisterschaft-ului, pînă in 
ultimele secunde ale finalei C.C.E. 
Cu alte cuvinte, spaniolii au mai 
multe canale de satisfacție în a- 
ceastă lume frenetică a fotbalului.

Noi avem echipa națională, care 
rămîne bunul cel mai de preț al 
fotbalului românesc. - -*• “
toată lumea, dincolo 
firesc de a nu avea 
chipe de club, de-a 
lor, regret amplificat și de fap
tul că Steaua — la Barcelona, 
Dinamo — la Madrid (sau chiar 
la Koln) au probat un potențial 
din păcate nevalorificat în timp.

Iată de ce, astăzi, cînd „trico
lorii" decolează spre Madrid, iu
bitorii fotbalului sint alături de 
ei, cu speranța că Zeul fotbalu
lui va dărui echipei noastre o zi

de strălucire» care să ne reamin
tească frumoasa noapte 
tico, tot ia Madrid...

cu Atle-

★

Ieri după-amiază, la 
„tricolorii" au efectuat_________
meci de antrenament, în compa
nia echipei T.M.B. Partida a du
rat 75 de minute. După o primă 
repriză de 45 de minute, la re
luare s-au mai jucat 30 de mi
nute

„Tricolorii*  au aliniat formația 
considerată probabilă pentru Ma
drid : lorgulescu (titularul Rădu
canu a jucat în poarta sparrlng- 
partnerului) — Clieran, G. Sandu, 
Sătmărcanu II, Anghelini — Du
mitru, Dinu, D. Georgescu — Nun
weiller,. Kun, Lucescu.

In minutul 30, Dinu a părăsit 
terenul, resimțindu-se 
nuare după accidentul 
Participarea lui în meciul de la 
Madrid este incertă. în locul 
intrat Bălăci. Spre finală, s-a 
operat o modificare : Crișan 
locul lui Dudu Georgescu, 
pare, însă, că acesta din urmă va 
fi apt de joc.

„Tricolorii" au 
prin Kun (2) și

Lotul care va

Snagov, 
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PARTIDE
DISPUTATE

• U.T.A. — F.C.M. REȘIȚA 2—» 
(0—1). Au marcat : Coșereanu (2), 
Căprioru și Roșea pentru oaspeți, 
respectiv Broșovschl și luhasz.
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înscris 3 goluri, 
Dudu Georgescu, 
face deplasarea 

la Madrid cuprinde 
Dobrău, accidentat în 
antrenament, rămîne 
acum jucătorii care 
Spania ;

16 jucători, 
cursul unui 
acasă. Iată 

pleacă în

l’ortari: Răducanu și lorgulescu.

Fundași t Cheran, G. Sandu, 
Sătmărcanu II, Anghelini, Sameș.

Mijlocași : Dumitru. Dinu, D. 
Georgescu, Bălăci, Bbliini.

înaintași : Nunweiller, Kun, Lu- 
cescu, Crișan.

AMICALE
DUMINICA

e F.C. BIHOR — OLIMPIA SATU 
MARE 1—1 (1—1). Au Înscris : Agud 
pentru localnici, respectiv Bathori H.
• F. C. BIHOR — LOTUL REPRE

ZENTATIV DE JUNIORI. Mîine 
după-amiază, la Oradea, divizionara 
B F.C. Bihor va întîlni într-un joc 
de verificare Lotul reprezentativ de 
juniori care se pregătește pentru a- 
propiatul turneu în R.D. Germană. 
Tntîlnirea este programată cu înce
pere de la ora 16,30.
• ZIARIȘTII 

(2—1). Pe 
avut loc, duminică 
teresantă partidă 
actorii bucureșteni. 
cheiat cu victoria 
(2—1), prin golurile marcate de 
Ioanițoaia (3 — 1 din 11 m), VI. 
raru și C. lonescu, respectiv Al. 
șinei (2 — ambele din 11 m).

ACTORII 5—2 
stadionul Progresul, a 

dimineața, o in- 
între ziariștii și 

Meciul s-a 
ziariștilor :

în- 
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OV. 

Mo- 
Ar-

îcr bessati

(sub 23 de ani), 
REABILITARE 
NOȘTRI JUCĂTORI
șuturi la poartă, dintre care nu
mai cinci pe spațiul porții.

Problema este, însă, ce poate 
da acest lot primei reprezenta
tive, fără a ignora promovările 
din ultimii doi ani (G. Sandu, 
Sătmăreanu II, Dudu Geor
gescu, Anghelini, Sameș, Cri
șan, Bălăci, Boloni) ? Ulti
mele teste cu rulajul, uneori 
impus, al unor jucători „refu
zați" de prima reprezentativă sau 
recomandați ca soluții salvatoare 
nu au fost deloc îmbucurătoare. 
A fost verificat Dumitrachc, au 
fost reverificați Beldeanu și Troi, 
a fost introdus „vîrful" Bănită, 
dar absolut toți au reprezentat 
eșecuri și logic cresc grijile pen
tru „schimbul de mîine".

★

La Dessau vor pleca 16 jucă
tori, mai puțin din vechiul lot : 
Kaiser (accidentat ; în locul său 
a fost chemat Dumitriu IV), Ato- 
diresei (care acuză din nou dureri 
lombo-sciatiee) și Costaș (înlo
cuit cu Moraru de la 21 de 
ani). Toți cei 16 fotbaliști care 
pleacă in această dimineață 
in R. D. Germană pentru un ul
tim test serios înaintea partidei 
de la 10 mai, cu Danemarca, la 
Copenhaga, trebuie să fie animați 
de un singur gind : s-ar putea ca 
acest meci să reprezinte „ultimul 
tren" pentru foarte multi dintre 
jucătorii selecționați de antrenorii 
Cornel Drăgușin și Ion 'Nun
weiller.

★

Antrenorul reprezentativei de 
23 de ani a R. D. Germane, W. 
Ilolke, a selecționat pentru me
ciul de mîine, de la Dessau, 
următorii jucători : Jakubowski 
(Hansa Rostock) șl Dorcndorf 
(F. C. Magdeburg) — portari ; 
Decker. Stenbach (F. C. Mag
deburg), Weber, Helm , Schmuck 
(Dinamo Dresda), Krebs, Linde
mann (F. C. Rot-Weiss Erfurt), 
Fritzsche, Moldt, Hammer (Loko
motive Leipzig), Hause (Vor- 
waerts Frankfurt pe Oder), Jo- 
nelat (Dynamo Berlin) — fundași 
si mijlocași ; Sachse (F. C. Karl 
Marx-Stadt), l’eter, Koeppe (Che
mie Halle) și Kotte (Dynamo 
Dresda) — atacanți.

Mircea M. IONESCU

MÎINE, LA OLTENIȚA,

SELECȚIONATA DE TINERET (21 ani) 
iN FAJA UNUI ALT PARTENER PUTERNIC:

REPREZENTATIVA
Echipa de tineret sub 21 de 

ani se va angrena mîine în a 
treia partidă internațională a sa 
din actualul sezon. Consemnăm 
încă o dată cu plăcere, aici, re
zultatele precedente întîlnirli de 
mîine, cu echipa similară a R. D. 
Germane : 2—0 cu Cehoslovacia, 
la București, și recentul 1—0, în 
deplasare, împotriva Poloniei. 
Dacă mai adăugăm șl acel 3—0 
cu care s-a impus înaintea aces
tor confruntări, în fața surorii ei 
mai mari, echipa „sub 23 de ani*,  
intr-un meci-test pe gazonul de 
La „23 August" și, într-un mo
ment cînd ea se afla în faza 
de cristalizare a formulei de e- 
cliipă, tragem o concluzie lim
pede și îmbucurătoare ; această 
formație („21 de ani"), deține o 
anumită putere fotbalistică a ei, 
armată de un raport armonios 
intre calitățile compartimentelor 
defensiv și ofensiv, o forță morală 
care o scutește de. complexe, care-i 
conferă ambiții și dorința de vic
torie, în fața unor parteneri mai 
rutinați, in țară sau in străină
tate.

Departe de noi gindul de a 
face comparații malițioase între 
cele două eșaloane de tineri fot
baliști, antrenate în întîlniri pa
ralele. Dar ele scot în evidență 
superioritatea celor mai mici, la 
toți factorii, ceea ce practic re
prezintă doar un bine înjumătă
țit, iar teoretic, o concurență po
zitivă. un stimul obligatoriu pen
tru „23", a cărui sursă de împros
pătare cu noi elemente se gă
sește, firesc, în lotul de vîrstă 
inferioară. De altfel, Kaiser este 
primul jucător care și-a cucerit 
dreptul unei asemenea promo
vări ; iată că. după întîlnirile cil 
Polonia, de sîmbătă și duminică, 
a venit și rindul lui Moraru să 
urce o treaptă. Ba, mai mult, an
trenorul Cornel Drăgușin, care 
coordonează activitatea ambelor 
formații, ne-a mărturisit că, după 
partida de la Dessau, în cazul u-

R.D. GERMANE!
nei comportări nesemnificative, 
procentul transferărilor, în pers
pectiva meciului oficial din Da
nemarca, ar putea fi masiv.

în Polonia, echipa condusă de 
T. Voica și Gh. Staicu a avut o 
prestație meritorie. Siguranța apă
rării, în frunte cu portarul Mo
raru, travaliul și orientarea ce
lor de la mijlocul terenului, au 
fost atu-urile noastre. Golul a fost 
consecința unui contraatac pre
cis, purtat de Radu II, centrare 
oportună pînă la Burcca care, de 
Ia 6 m, a fructificat. Lotul, re
venit duminică după-amiază în 
Capitală, și-a eșalonat pregătirile 
după următorul program : luni, 
antrenament pe stadionul Dinamo, 
apoi baie și masaj pentru refa
cere ; astăzi, antrenament, dimi
neață, după-amiază, program de 
refacere. In întîlnirea de mîine, 
care se va disputa La Oltenița, 
începînd de la ora 16,30, va fi 
trimisă în teren aceeași formație 
(cu excepția lui Moraru, înlocuit 
de Clipa), învingătoare în Polo
nia : Clipa, Negrilă, Grigoraș, 1’1. 
Marin, Onutan — Burcca, I. Ma
rin, Custov — Aelenei, Radu II, 
Zamfir.

★
Lotul R. D. Germane a sosit 

ieri în Capitală, la ora 13,15 pe 
calea aerului. Antrenorul K. Wolf 
va alcătui „ll“-Ie din următorii 
jucători i portari — Kreutzer 
(Vorwaerts Frankfurt pe Oder), 
Niklasch (Lokomotive Leipzig) ; 
fundași — Roth (Lokomotive 
Leipzig), Wandke, Ramlow, Sec
ring (toți de la Hansa Rostock), 
Robitzsch (Chemie Halle) ; mijlo
cași — Enke, Strozniak (Chemie 
Halle), Brauer (F. C. Carl Zeiss 
Jena), Eigendorf (Dynamo Berlin); 
înaintași — Kuehn (Lokomotive 
Leipzig), Schroeder (F. C. Carl 
Zeiss Jena), Ihle (F ,C. Karl Marx- 
Stadt), Raugust (F. C. Magde
burg).

Ion CUPEN

DUPĂ ETAPA A XlX-a, IN
SERIA I

Metalul Rădăuți — Minerul Gura Hu
morului 4—1 (2-0), Laminorul Roinon —
Sportul muncitoresc Suceava 2—1 (0—0),
Danubiana Roman — Constructorul Boto
șani 2—1 (1—1), Constructorul lași — Ni- 
colina lași 2—1 (0—0), Foresta Moldovița
— Doina Vatra Dornei 2—0 (1-0), C.S. 
Botoșani — Unirea lași 2-0 (2-0), A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc — Victorio Ro
man 2—1 (0-0), Avîntul Frasin — Cristalul 
Dorohoi 3—0.

Pe primele locuri în clasament după 
•tapa a XlX-a : 1. C.S. BOTOȘANI 28 p 
(41-14), 2. Danubiana Roman 24 p
(26—16), 3. Laminorul Roman 22 p (33—25) 
...pe ultimele : 15. Sportul muncitoresc
Suceava 15 p (21—30), 16. Nicolina lași
8 p (19-44).

SERIA A ll-A
Textila Bubuși — Viitorul Vaslui 2—2 

(1—0), Minerul Comănești — CAROM Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—0, Tractorul Văleni — 
Letea Bacău 0—1 (0—1), Partizanul Ba
cău — Petrolul Moinești 1—3 (0-0), Hu- 
șana Huși — Bradul Roznov 5—1 (1—0), 
Rulmentul Bîrlad — Oituz Tg. Ocna 2-0 
(1-0), Constructorul Vaslui — Cimentul 
Bicaz 1—3 (1—1). Constructorul Gh. Gheor
ghiu-Dej — Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
0—3 (echipa Constructorul a fost elimi- 
notă din campionat).

Pe primele locuri : 1. PETROLUL MOI
NEȘTI 31 p (36—10), 2. Viitorul Vaslui 
31 p (38—13), 3. Energia Gh. Gheor
ghiu Dej 26 p (33-11)... pe ultimele : 
14. Minerul Comânești 15 p (2^-24), 15. 
Partizanul Bacău 11 p (18—43).

SERIA A III-A

U.R.A. Tecuci — Prahova Ploiești 1—0 
(0-0), Carpați Sinaia — Petrolul Berea
1— 0 (0-0), Avintul Mîneciu — Poiana
Cîmpina 0-0» Olimpia Rm. Sărat — Bu
jorii Tg. Bujor 3—1 (1—0), |.R,A. Cîmpina
— Petrolistul Boldești 5-0 (2—0) s-a ju
cat la Moreni, Chimia Brazi — Victoria 
Florești 0-0, Petrolul Teleajen Ploiești — 
Luceafărul Focșani 0—1 (0—1), Dinamo
Focșani — Chimia Buzău 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA PLO
IEȘTI 28 p (44—10), 2. Olimpia Rm. Sărat 
25 p (41—31), 3. Poiana Cîmpina 24 p 
(39-22)... pe ultimele : 15. Bujorii Tg.
Bujor 13 ț> (28-55), 16. Dinamo Focșani
9 p (34-56).

SERIA A IV-A

Viitorul Brăila — Granitul Babadag
2- 0 (1—0), Recolta Frecoței — Ancora
Galați 0-3 (neprezentare), Cimentul 
Medgidia — Dunăiea Cernavodă 2—0 
(1—0), Voința Constanța — Electrica Con
stanța 0—0, Marina Mangalia — Comer
țul Brăila 0—1 (0—1), Portul Constanța
— Știința Constanța 2—2 (0—1), Tehno-
metal Galați — Rapid Fetești 4—2 (3-2), 
Dunărea Tulcea — I.M.U. Medgidia 0—0.

Pe primeîe locuri : 1. CIMENTUL MED
GIDIA 32 p (38—9), 2. Ancora Galați 
29 p (32—13), 3. Electrica Constanța 26 p 
(39—22)... pe ultimele : 15. Voința Con
stanța 12 p (24—38), 16. Recolta Fre
coței 6 p (6--63).

SERIA a V-A
Laromet București — Triumf București 

0-0, Unirea Tricolor București — Șoimii 
TAROM București aminat, Azotul Slobo
zia — Electronica București 1-0 (1-0),
Olimpia Giurgiu — I.O.R. București 3—1 
(1-0). IPRECA Călărași — Tehnometal 
București 0—1 (0—0), Sirena București —
Dunărea Giurgiu 1—2 (0—1), Flacăra to- 
șie București — Automatica București 1-0 
(1-0), T.M, București — Voința Slobozia 
4-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. DUNAREA GIUR
GIU 27 p (33—12), 2. Azotul Slobozia 
24 p (31—24), 3. T.M. București 23 p 
(31—20), 4. Unirea Tricolor București 23 
p (27—17) — cu un joc mai puțin... pe 
ultimele.: 15. Voința Slobozia 13 p
(14—26), 16. Laromet București 11 p
(15-40),

SERIA A VI-A
Chimistul Rm. Vilcea — Vagonul Ca

racal 0—0, Chimia Tr. Măgurele — Ceta
tea Tr. Măgurele 4—2 (2-0), Viitorul 
Scornicești — Lotrul Brezoi 2-0 (1—0),
Dacia Pitești — Textilistul Pitești 2-0 
(0—0), Recolta Stoicănești — Chimia 
Gâești 1—1 (0—1), Petrolul Tîrgoviște —
Oțelul Tîrgoviște 1—1 (0—1), Cimentul
Fieni — Vulturii Cîmpulung Muscel 3—1 
(1-0), ROVA Roșiorii de Vede — Unirea 
Drăgășani 3—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. CHIMIA TR. MĂ
GURELE 29 p (42-13), 2. ROVA Roșiorii 
de Vede 28 p (34—17), 3. Oțelul Tîrgo
viște 23 p (28—22)... pe ultimele : 15. 
Vagonul Caracal 14 p (22—27), 16. Texti
listul Pitești 8 p (11—38).

SERIA a VII-A
Minerul Lupeni — Cimentul Tg. Jiu 

2—1 (2—0), Steagul roșu Plenița — MEVA 
Drobeta Tr. Severin 1—1 (0—0), s-a jucat 
la Croiova, Victoria Craiova — Minerul 
Rovincri 1-0 (1-0), Progresul Strehoia
— F.O.B. Balș 0—2 (0-0), Dîerna Orșova
— Minerul Motru 0-1 (0—1), C.I.L. Dro
beta Tr. Severin — C.F.R. Craiova 0—0, 
Dunărea Calafat — Progresul Corabia 
0-0, Metalurgistul Sadu — Progresul Băi- 
lești 2-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. MEVA DROBETA 
TR. SEVERIN 27 p (24-12), 2. Minerul 
Motru 25 p (31—15), 3. Minerul Lupeni 
23 p (29—19)... pe ultimele : 15. C.I.L. 
Drobeta Tr. Severin 13 p (23—35), 16. 
Stecgul roșu Plenița 10 p (17—41).

SERIA A VIII-A
Unirea Tomnatic — Metalul Oțelu Roșu 

2-0 (1-0), Unirea Stnnicolau Mare —
Crișana Sebiș 5-0 (3-0), Minerul Teliuc
— C.F.R. Simeria 3-0 (1-0), Știința Pe
troșani — Electromotor Timișoara 1—0 
(1—0), Progresul Timișoara — Strungul 
Arad 3—2 (2—1), Minerul Oravița —
C.F.R. Caransebeș 2-0 (0—0), Metalul
Bocșa — Minerul Ghelar 2—1 (1—1), Con
structorul Arad — Ceramica Jimbolia 1—1 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA TOM
NATIC 29 p (36-12), 2- Metalul Oțelu 
Roșu 27 p (33-12), 3. Știința Petroșani 
21 p (21—15)... pe ultimele : 14. Metalul 
Bocșa 15 p (22-28), 15. Minerul Teliuc
15 p (12-18), 16. Crișana Sebiș 12 P
(10-34).

DIVIZIA C
SERIA A IX-a

Olimpia Oradea — Dacia Oroștie 2—0 
(0-0), Soda Ocna Mureș — Cimentul 
Turda 2-0 (2-0), Arieșul Cîmpia Turzil 
— Constructorul Alba lulia 0-0, Minerul 
Bihor - C.I.L. Blaj 7-0 (4-O). Recolta 
Salonta — Minaur Zlatna 0-0, Textila 
Sebeș — Dermata Cluj-Napoca 2—1 (0-0). 
Construcții montaj Cluj-Napoca — Aurul 
Brad 1—0 (0-0), Unirea Alba lulia — 
Voința Oradea 4—0 (3-0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA ORA
DEA 30 p (40-15), 2. Dacia Orăștie 27 
p (26-13), 3. Minerul Bihor 24 p (40-21) 
...pe ultimele : 15. Minaur Zlatna 13 p 
(16—29), 16. Cimentul Turda 12 p (20—35).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Victoria Zalău 

3-1 (0-0), Voințd Corei — Bradul Vișeu
1— 0 (1—0), Minerul Boita — Minerul Cav-
nic 3—2 (1—2), Armătura Zalău —
CUPROM Baia Mare 4-0 (2-0), C.I.L.
Sighetu Mormației — Oașul Negrești 
5—0 (3—0), Minerul Boiuț — Minerul Baia 
Borșa 3—3 (2—1), Bihoreana Marghita — 
Rapid Jibou 2—1 (0-0), Minerul Suncuiuș
— Unirea Tășnad 2—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SIGHET’J 
MARMAȚIEI 33 p (46-4), 2. Minerul 
Ccvnic 25 p (33—19), 3. Armătura Zalău 
24 p (30—16)... pe ultimele : 15. Victoria 
Zolău 14 p (18—37), 16. Oașul Negrești 
13 p (19-35).

SERIA A XI A
Minerul Rodna — Chimica Tirnăveni

2— 1 (0-1), Lacul Ursu Șovato - C.F.R. 
Sighișoara 0-0. Unirea Cristuru Secuiesc

— A.S. Miercurea Ciuc 2—1 (0-0), Fo-
res’.a Bistrița — Vitrometan Mediaș 1-0 
(0-0), Metalul Copșa Mică — Gloria 
Bistrița 0—2 (0-0), Minerul Bălan — Viito
rul Gheorghieni 1—2 (1—0), Avîntul Re
ghin — Unirea Dej 2—1 (1—0). Viitorul
Tg. Mureș — C.I.L. Gherla 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. GLORIA BIS
TRIȚA 30 p (45-7), 2. Unirea Dej 28 p 
(33—18), 3. Viitorul Gheorghieni 24 p

(43_24)... pc ultimele : 13. Viitorul Tg.
Mureș 15 p (25-31), 14. C.F.R. Sighișoara 
15 p (9—21), 15. Minerul Rodno 15 p
(18-32), 16. Unirea Cristur 11 p (14-32).

SERIA a Xll-A
Nitramonia Făgăraș — Precizia Sacele

3— 1 (1—0), Unirea Sf. Gheorghe - Inter
Sibiu 2-1 (1-0), I.C.I.M. Brașov - Pro
gresul Odorheiu Secuiesc 2—1 (l-riS)» 
U.P.A. Sibiu — Carpați Brașov 4-0 (t-<®. 
Caraimonul Bușteni — Forestierul Tg.; Se
cuiesc 2—0 (0—0), Carpați Covosna —
Textila Cisnădie 1—0 (1—0), Chimia Or.‘ 
Victoria — Măgura Codlea 4—0 (3—0),
Minerul Baraclt — Torpedo Zărnești 3—? 
(0-1)

Pe primele locuri : 1. NITRAMONIA 
FAGARAȘ 31 p (52-13), 2. Precizia Să- 
cele 22 p (27-16), 3. U.P.A. Sibiu ?2 p 
(25—14), 4. Chimia Victoria 22 p (27—19) 
...pe ultimele : 15. Minerul Bcraolt 11 p 
(21-53), 16. Carpați Covasna 7 p (15-N).

★
Rezultatele ne-au fost transmise de 

câtre corespondenții noștri voluntari din 
loccfitâțile respective.



VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU I 

în Pakistan și Iordania
(Urmare din pag. 1)

Elena Ceaușescu, pe ceilalți mem
bri ai suitei, în Salonul oficial, 
unde se întrețin cu cordialitate.

Cei doi șefi de stat își expri
mă deosebita satisfacție de a se 
reîntilni. de astă-dată Pe pămîntul 
ospitalier al Iordaniei, de a con
tinua dialogul fructuos, început la 
București, de a da un nou impuls 
relațiilor prietenești de colaborare 
și cooperare dintre cele două țări 
și oopoare.

Coloana oficială, escortată de o 
gardă do motocicliști, se în
dreaptă spre palatul de reședință 
al inalților oaspeți români. Tra
seul de peste 20 de kilometri tra
versează întregul oraș, îmbrăcat 
în haine de mare sărbătoare.

Coloana înaintează printr-o 
mulțime de locuitori ai ora- 
zeci și zeci de mii de oa- 
ieșiți în întîmpinarea înal- 
oaspeți români manifestîn- 
puternic entuziasmul si

mare 
șutai, 
meni 
ților 
du-și 
bucuria de a fi martori ai acestui 
fericit eveniment, de 
istorică, din relațiile 
daniene. sentimentele 
prietenie pentru poporul român, 
pentru tara noastră si pentru sti
matul său președinte.

Coloana oficială soseste la re
ședința rezervată inalților oaspeți. 
Maiestățile lor, care au condus 
pc președintele României și p<* to
varășa Elena Ceaușescu pînă la 
reședință, se despart, urmînd a se 
reintîlni în cadrul altor manifes
tări înscrise în programul zilei.

★
Președintele Republicii Socialiste 

România. Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut, luni după-amiază, o vizită 
protocolară, la Palatul Basman, re
gelui Hussein al Iordaniei și re
ginei Alia.

însemnătate 
româno-ior- 

caldo de

tntîmpinați Ia intrarea în palat 
de maiestățile lor, înalții oaspeți 
români au fost conduși in Salonul 
de onoare, unde a avut loc o dis
cuție cordială, prietenească.

în cadrul vizitei protocolare, 
regele Hussein a conferit tovarășei 
Elena Ceaușescu Ordinul „Kalil 
Al-Hussein Bin Aii" — cea mai 
înaltă distincție iordaniană.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a înmînat reginei Alia Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia", clasa I.

Conferirea acestor decorații, 
mărturie a stimei și prețuirii re
ciproce dintre cele două popoare, 
vine să întregească schimbul de 
înalte distincții românești și ior- 
daniene inaugurat anul trecut, la 
București, cu prilejul vizitei făcu
te de regele Hussein în România.

înminînd înaltele ordine, suve
ranul hașemit și președintele 
Nicolae Ceaușescu au felicitat cu 
căldură pe 
Ceaușescu și

La rinduî 
Ceaușescu și 
țumit pentru 
le-au fost conferite.

Maiestățile lor si înalții oaspeți 
români s-au întreținut cu cordiali
tate, s-au fotografiat împreună.

★
Luni seara, în salonul de re

cepții al Palatului regal din 
Amman, regele Hussein al Iorda
niei și regina Alia au oferit un 
banchet oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

In timpul banchetului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, regele Hussein șl pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

tovarășa Elena 
pe regina Alia.
lor, tovarășa Elena 

regina Alia au mul- 
înaltele distincții ce

NADIâ COMANECI
primul său mare

tînâ-
Așadar, la 

concurs în elita senioarelor, 
ra și talentata noastră gimnastă 
Nadia Comăneci a repurtat un 
frumos succes, cîștigind la Londra 
„Turneul campionilor", competiție 
rezervată de gazde celor mai buni 
sportivi din Europa. Am rugat-o 
pe MARIA SIMIONESCU, membră 
a Comisiei tehnice feminine a Fe
derației internaționale, arbitră Ia 
acest concurs, să comenteze suc
cesul obținut de Nadia Comăneci 
in Capitala Angliei.

— Publicul londonez, mare iubi
tor de reușite spectacole sportive 
și în special de gimnastică, a um
plut pînă la refuz Empire Pool, 
sala de peste 10 000 de locuri care 
a găzduit în 1973 Campionatele 
europene feminine — și-a început 
relatarea interlocutoarea noastră. 
Din articole apărute în ziare ca și 
din unele filme de televiziune, Na
dia Comăneci era o gimnastă cu
noscută la Londra încă înainte de 
a II început concursul propriu-zis. 
Astfel se și explică faptul că an
trenamentele ei au fost urmărite 
cu mult interes nu numai de spe
cialiști, dar și de numeroși iubitori 
de sport.

— Cum a suportat Nadia tracul

I
I
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Voleibalistele spaniole nu reușesc să se grupeze rapid la blocaj și Maria 
Cengher finalizează o acțiune a echipei române Foto : N. DRAGOȘ

In preliminariile

ROMÂNIA
c

s-aAseară, în sala Floreasca, 
desfășurat partida internațională 
dintre echipele feminine de volei 
ale României și Spaniei, partidă 
contînd pentru preliminariile cam
pionatului european, a cărui fază 
finală este programată în luna 
octombrie, în Iugoslavia (cu par
ticiparea a numai 12 echipe).

După cum era de așteptat, re
prezentativa țării noastre a obți
nut victoria (și calificarea), cu 
ușurință, în mai puțin de o oră 
de joc. Scorul : 3—0 (3, 3, 5) indi
că el însuși diferența netă de va
loare dintre cele două formații. 
Handicapate atît din punct de ve
dere al calităților fizice, cît și din 
cel al deprinderilor tehnico-tacti- 
ce, voleibalistele iberice au fost 
copios dominate de jucătoarele 
noastre, care nu s-au văzut obli
gate să depună eforturi deosebite 
pentru a cîștiga.

Formațiile aliniate : ROMANIA
— Venera Hoffmann, Eugenia Re- 
bac, Maria Cengher, Victoria Ban- 
ciu. Emilia Cernega, Mariana Io- 
nescu (Liliana 
Pripis, Carmen
— Encarnacion 
Portell, Marisa 
Poldos, Manol 
Varela (Teresa 
Mendisabal, Isabel Hernandez).

Prin această victorie, echipa 
României se numără, cum era și

Marcela 
SPANIA 

zvivarez, Cristllta 
Escamez, Mercedes 

Garcia, ' Marlsol 
Hernando, Isabel

E. de volei feminin

SPANIA 3-0
firesc, între participantele la C.E. 
din Iugoslavia, făcînd 
aceeași grupă cu
U.R.S.S., Bulgariei și

parte din 
formațiile 

Olandei.
A. B.

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din nag 1)

Pasca, 
Puiu) : 
Alvarez,

confundat 
boxeri, 
proșăm 
lor. Și 
vat că 
prins o zi prea bună, deoarece 
verdictele acordate cu 3—2 în par
tidele Dragu—Donose, Eroglu — 
Dugujab. Ibrahim—Cien Ir și Bur- 
dujoiu—Gavrilă pot fi considerate 
neconforme cu realitatea din ring, 
iar în meciul Lemus—Filip, pri
mul a manifestat o superioritate 
absolut evidentă, dar a fost Pre
ferat ca învingător... la limită.

Nădăjduim că la capitolul or
ganizare nu va trebui să 
năm în continuare pînă 
ționarea intermitentă a 
lui electronic 
ringului.

colțurile ocupate de 
ceea ce s-ar cuveni să re- 
mai r curînd organizatori- 
tn continuare, s-a obser- 
arbitrii-judecători... nu au

instalat

consem- 
și func- 
cadranu- 
deasupra

IOVANPaul
★

doua reuniune s-au

A IMPRESIONAT PUBLICUL LONDONEZ
PRIN VIRTUOZITATE SI MĂIESTRIE

inerent la contactul cu marii spor
tivi și cu marile

— Trebuie să 
ne puneam mari 
prim mare start 
tentate gimnaste 
cate, o gripă rebelă a oprit-o pe 
Nadia Comăneci sil se antreneze 
normal o bună perioadă de timp, 
astfel că aveam totuși temeri că 
la Londra ea nu va putea 
tot ce poate. Spre cinstea ei, 
tlva noastră șl-a mobilizat 
forțele, reușind să-și înscrie 
mele pe lista învingătoarelor. De
sigur, nu totul a decurs așa cum 
am fi dorit noi, specialiștii. La u- 
nele aparate Nadia a trebuit să 
mai scoată din exercițiile pe care 
le-a pregătit unele elemente de 
mare efect și dificultate, au fost și 
situații cînd, spre finalul execuți
ilor, forța ei fizică scădea vizibil. 
Dar, în general, se poate spune că 
Nadia a concurat inteligent, eco
nomicos, oferind momente de ma
re satisfacție publicului spectator. 
Exercițiul ei la sol a fost de o ra
ră precizie tehnică și măiestrie, cu

competiții ? 
recunoaștem 
speranțe in ace:l 
al celei mai to 
românce. Din pă-

cd

arăta 
spor- 
toate 

nu-

în campionatul feminin de handbal, Divizia A

CONFECȚIA A ÎNTRECUT
I.E.F.S.: 11-9

Teri după amiază s-a disputat, pe terenul complexului spor
tiv Steaua, partida de handbal — contînd pentru etapa a 26-a 
a Diviziei A — dintre formațiile feminine Confecția șl I.E.F.S. 
Jocul a plăcut prin dîrzenla cu care cele două echipe șf-au 
disputat victoria, prin răsturnările de situații șl. uneori, prin 
frumusețea handbalului practicat. în prima repriză au condus 
studentele (3—1, 6—3, la pauză 7—5), datorită unui atac cu 
acțiuni variate șl în viteză, precum șl folosirii judicioase a 
contraatacului. Apoi a fost rindul Confecției să se impună. 
In repriza secundă, elevele antrenorului Valeriu Gogâltan au 
jucat ca la carte în apărare șl au speculat Ia maximum de
fecțiunile adversarelor în sistemul defensiv (îndeosebi plasa
mentul greșit). Să adăugăm la activul învingătoarelor șl o 
rapidă circulație a balonului. Confecția a egalat în min. 35 
(7—7) șl — cu toate că a ratat două aruncări de la 7 m — 
conducea în min. 45 cu 10—7. Scor final 11—9 (5—7) în favoarea 
Confecției. Au Înscris : Scredluc 8, Constandachc 2 șl Ne- 
prușcl i (Confecția), Radu 4. Hobincu 2. Frîncu 2 t£l Lăcustă 1 
(I.E.F.S.). Au arbitrat bine V, Pelenghian și D. Racoveanu.

Miercuri au loc restantele etapei a 23-a a Diviziei A (m) :
Cluj-Napoca — „U" București, Poli Timișoara — C.S.U. 

Galați și Dlnamo București — Dinamo Brasov (teren Steaua, 
ora 16,30).

H. N.

i XuUana Hobincu pătrunde și înscrie pentru I.E.F.S.
Fază din prima repriză a partidei Confecția — 

! I E F S. Foto : S. BAKCSY

salt șurub de 720 
final cu...
din tot

ea
avind

un excelent 
grade 
marc 
9.70 ! 
prima 
execuții foarte reușite.

— Cum a fost primit succesul 
gimnastei noastre și ce semnifica
ție are el ?

— In rubricile de sport, ale zia
relor londoneze se subliniază. in 
unanimitate, victoria meritată a 
Nadici, sportiva româncă fiind 
comparată cu Olga Korbut in ce 
privește virtuozitatea și popularita
tea în rîndurile spectatorilor. Pre
ședintele F.I.G., dl. Arthur Gan
der, a ținut să ne felicite în mod 
special pentru evoluția ciștigătoa- 
rei „Turneului campionilor", decla- 
rind că ii întrevede mari perspec
tive la viitoarele competiții euro
pene și mondiale. Și cum Campio
natele europene de la Skien (Nor
vegia) bat la ușă, știm prea bine 
că avem obligația să ne pregătim 
temeinic pentru o comportare cit 
mai bună.

Constantin MACOVEI

și in
notă 

De asemenea, 
și la sărituri.

de 
cea mai 

concursul : 
s-a situat 

două

în cea de-a 
disputat primele meciuri eliminatorii 
la categoriile semimuscă și cocoș. 
Prima partidă l-a adus in ring pe 
tlnărul pugilist gălățean Teofil Ghl- 
nea. recent cîștigător al ..Turneului 
primăverii", dar debutant intr-o com
petiție internațională. Elevul maes
trului Petre Mihai a întîlnlt In ugan- 
dezul J. Ochiră un adversar puternic, 
eu garda inversă, mult mai înalt de- 
cit el. In aceste condiții dificile. 
Ghlnea a făcut dovada calităților 
sale, care il pot conduce spre o fru
moasă 
scurte 
român 
vantaj 
a 1 se _ ___ .
mus Cozma a încheiat rapid ,,con
turile" cu polonezul P. Orszt. Cu cl- 
teva drepte la bărbie, el șl-a trimis 
de două ori adversarul la podea în 
prima repriză, obllgtndu-l pe 
arbitru să oprească ij'.pta. Petre 
Ganea. departe de forma cu care ne 
obișnuise, a fest întrecut clar la 
puncte de LI Ven Uk (R. P. D. Co
reeană) . campionul Asiei.

O partidă excelentă a realizat cam
pionul semlmuștelor Alexandru Tu
rei. Cu un final impresionant, în care 
i-a aplicat lui fteihan Fucedjiev (Bul
garia) serii prelungite de lovituri, el 
a obținut o frumoasă victorie (5—0), 
in fața vicecampionulul european.

I.a categoria cocoș, un alt român 
debutant Sntr-o competiție interna
țională. Gheorghe Sabău (Voința 
Satu Mare, antrenor T. Pogăceaș). a 
lăsat o plăcută impresie. învlngîndu-1 
clar la puncte pe A. Pacheco (Vene
zuela) .

carieră sportivă. Cu serii 
șl deplasări rapide, boxerul 
a reușit să acumuleze un a- 
minim, suficient însă pentru 
acorda victoria la puncte. Re-

Mihai TRANCA

PE SCURT
ATLETISM • Crosul internațional 

de la Sliven (Bulgaria), în cinstea 
celei dc-a 30-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului, a revenit polo
nezului R. Kapijasz, 
5000 m. 
cîștigat 
slovacia) 
Bincă a 
• Iată 
probe ale concursului de marș des
fășurat la Pleven : juniori — 5 km 
— 1. Teodor Nicolae (România) — 
24:03 î 2, P. Petrov “ * 
25:14 ; 3. 
25:23 ; tineret — 10 Km : 1. 
mlnondas (Grecia) 46:43,2 
lian Călineață (România) 

3. H. Spiliopoulos (Grecia) 
seniori — 20 km; 1. D. 
(Polonia) — lh30:19 ; 2. 4 
nescu (România) 
Nicolae Maxim (România) 
32:15.

AUTO • 
rousse (pe 
„Memorialul 
ckenheim, î 
H. J. Stuck.

cu 14:43,46 pe 
La feminin, pe 2000 m. a 
Nadia Varvcarova (Ccho- 

— 6 :31,1. Românca Maria 
sosit pe locul trei. In 6:34,4.' 
primii clasați în cele trei

p. (Bulgaria) — 
O. Todorov (Bulgaria) — 

. V. Eoa- 
; 2. Iu- 

47:11.4 ;
— 48:05 ; 
Bohuslav 
Ton Stă- 

lh30:58 : 2.
1 h

Francezul
Elf-B.M.W.) 

I Jlm “ '
urmat

Gerard La- 
a ciștigat 

Clark" de la Ho- 
de vest-germanul

de Vlaeminck s-aCICLISM « R.
clasat primul în a 73-a ediție a cla
sicei curse Paris—Roubaix (277.500 
km în 6h52:04), învingînd la sprint 
pe Eddy Merckx. • Rutierul polonez 
R. Szurkowski conduce în cursa do 
amatori care se desfășoară 
selele Franței. El a ciștigat 
etapă, acoperind 166 km în

pe șo
rt doua
3h53:15.

HOCHEI • In grupa A a C.M.. la 
Dusseldorf : Finlanda — S.U.A. 9—t 
(3—0, 4—0, 2—1) ; Cehoslovacia — Su
edia ’ 7—0 (4—0. 2—0. 1—0) t In cla
sament : U.R.S.S. (un joc mai puțin) 
10 p, Cehoslovacia. 10 
Finlanda cite S p. etc.

P. Suedia șl

polo pen- 
fost cîști-

de 
a
cu 10 p, ur-

NATAȚIE • Turneul 
tru juniori de la Sofia 
gat de echipa U.R.S.S., 
mată de Ungaria și România cu cite 
7 p, Bulgaria 4 P, Cehoslovacia 2 P. 
Polonia 0 
României 
gârlei cu

p. In ultima zi. poloișlik 
au învins pe cei ai Bul- 
4—2 (0—0, 1—1, 2—0, 1—1).
Concursul de sărituri descin •

pe trambulina do la l’lanica (iugo
slavia) a revenit austriacului A. In- 
nauer (128 și 11(> m) • Pe pista de 
la Altenmarkt. ultima probă a cam
pionatelor 
venit lui 
Cordin și

Austriei, coborirea. a 
E. Winkler, urmai
R. Trltseher.

de
re- 
K.

• Sabreril români 
proba individuală 

C.

au
a

do* 
con* 

Marin.
SCRIMA 

minat și 
cursului de la Milnchen. 
I. Pop șl A. Nilcâ s-au clasat. în 
această ordine, pe primele trei locuri, 
cu cite 4 v. Au urmat .7. Stratmann. 
K. Fitting (ambii R.F.G.) și M. Mus
tață.

ȘAH • Victor Clocâltea a remi
zat cu DJurici și a pierdut partida 
Întreruptă cu Ciricl. in turneul de 
la Vranjacka Banja (iugoslavia) 
Campionul român arc 1'/* p. după 
4 runde, ocupînd locul 13. Conduc 
Ciricl și Martinovicl — 3 p. ® S-a 
încheiat turneul de la Dortmund, 
ciștigat de finlandezul Vesterinen. cu 
9’/j p (din 11). • Las Palmas (Insu
lele Canare, după 6 runde : Mecking 
4'A. Tal și Liubojevici —4. • Fostul 
campion mondial de șah Robert Fis
cher dorește să-l intllnească pc noul 
campion, Anatoli Karpov, pentru a 
discuta personal cu acesta condiți
ile unui eventual meci, a anunțat 
luni. la Manila. vicepreședintele 
F.I.D.E.. Florencio Campomanes. 
După recenta propunere a lui Kar
pov de a se disputa un meci pentru 
titlu, condițiile urmînd să fie sta
bilite de cei doi mari maeștri, R. Fis
cher a telefonat la Manila lui F. 
Campomanes, rugîndu-1 să-i comu
nice lui Karpov că este de acord 
să-l întîlnească la Manila, sau Intr-o 
altă localitate.

TENIS • Tlnărul Jucător american 
V. Gerulaitis este ciștigătorul tur
neului de la St. Louis : 2—6, 6—2, 
6—3 cu R. Tanner, în finală. O Fi
nala de dublu, la Barcelona : Gis
bert. Oranteș — Spear, Kronk 6—7, 
6—2, 6—4.

VOLEI • Selecționata feminina a 
Cubei și-a încheiat turneul in Un
garia. lucind la Budapesta cu for
mația Spartakus, de care a dispus 
CU 3—0 (9, 15. 8).

CAMPIONATE Bl FOTBAL IN IlIBOPA
U.R.S.S. (prima etapă a ediției 1975) : 

Cernomoreț Odesa — Spartak Moscova 
0-0 : Pahtakor Tașkent — Zenit Lenin
grad 3-0 ; Șahtior Donețk — Torpedo 
Moscova 4—2 ; Dinamo Tbilisi — Loko
motiv Moscova 0-0 ; Karpatî Lvov — 
Dinamo Moscova 0—1 ; Zaria Voroșilov- 
grad — ȚSKA 1—0. Meciul Dinamo Kiev — 
Ararat Erevan se va disputa la 7 mai.

R. D. GERMANA (etapa a 18-a) : Dy
namo Berlin — Sachsenring Zwickau 1—0; 
Lokomotiv Leipzig — Carl Zeiss Jena 
0-0 ; Wismut Aue — Stahl Riesa 0-0 : 
Chemle Halle — Vorwărts Frankfurt pe 
Oder 0—0 ; Dynamo Dresda — Vorwlirts 
Straslund 1—0 : Rot-Weiss Erfurt - F. C. 
Magdeburg 2—3 ; Hansa Rostock — F. C. 
Karl-Marx Stadt l-O. Clasament : F. C< 
Magdeburg 29, Carl Zeiss Jena 29.

OLANDA (etapa a 30-a) : Excelsior 
Rotterdam — Feyenoord Rotterdam . 0-1 ; 
Ajax Amsterdam — AZ *67 Alkmaar 4-0 ;

Graafschap — PSV Eindhoven 1—1 ; Tels- 
tor — Twente Enschede Î-O. Clasament . 
PSV 47, Feyenoord 46, Ajax 45.

PORTUGALIA (etapa a 28-a) j Spor
ting — Oriental 3—0 ; F. C. Porto — 
Leixoes 1—1 ; Atletico — Benfica 0-3 : 
Setubol — Tomar 2—1. Clasament : Ben
fica 46, Sporting 42, F. C. Porto 40.

R. F. GERMANIA (sferturile de finald 
ale „Cupei*) : V.f.B. Stuttgart — Borus 
sia Dortmund 0-4 ; Eintracht Frankfurt 
pe Main — Fortuna Koln 4—2 ; Werder 
Bremen — MSV Duisburg 0—2 ; Rot-Weiss 
Essen — Fortuna Dusseldorf 1-0. In 
semifinale vor juca Eintracht Frankfurt — 
Rot-Weiss Essen și MSV Duisburg — Bo
russia Dortmund.
• Continuîndu-și pregătirile în vederea 

meciului cu Italia din C.E., selecționata 
Poloniei a susținut, la Varșovia, un joc 
de verificare cu formația spaniolă Va- 
loncia, pe care a învins-o cu 3-0 (1-0),’

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^I AGENDA SAPT AMINIi
15—20 TENIS

15—20
10

17

18—20
10—23

19
20

CALARIK 
FOTBAL

FOTBAL 
CICLISM 
POLO 
BASCHET 
FOTBAI. 
MOTO 
CICLISM

Turnee la Madrid (Circuitul european). Tokio, 
Denver și Johannesburg (W.C.T.).
CHIO la Geneva.
Meciuri în preliminariile C.E. : Anglia—Cipru, Un
garia—Țara Galilor, Suedia—Scoția, Irlanda de 
Nord—Iugoslavia ; preliminarii olimpice : R.F.G.— 
Spania ; amical (sub 23 ani) : R.D.G.—România. 
Spania—România. în preliminariile C.E.
Cursa „Fldche Wallone”.
Turneu de calificare C.M. la Sibenik (Iugoslavia). 
„Cupa orașului Sofia“ (m).
Italia—Polonia, în preliminariile C.E.
1000 km de la Monza.
Cursa Lidge — Bastogne — Lidge.

xwwwwwwww
Redacția Și administrația : București, sir. V. Conta nr. IS ; tei. centrală 11,14.05; secția coresp. 11.51.09 ; interurban V> șl 13« ; telex : 1160 sport r. Tiparul 1. P. „Informația" București io :iș«


