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ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 30 aprilie 1975 a 

avut loc, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, ședința 
Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
a analizat unele probleme 
actuale ale situației interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv 
constată cil satisfacție că 
evenimentele internaționale 
au demonstrat și demonstrea
ză justețea politicii externe 
a partidului și statului nos
tru, confirmă întru totul 
orientările stabilite de Con
gresul al XI-Iea al partidu
lui in domeniu) relațiilor 
internaționale.

Desfășurarea evenimente
lor, schimbările care au loc 
pc plan international sint in 
interesul popoarelor, deschid 
noi perspective de transfor
mare revoluționară a socie
tății, duc la intensificarea 
acțiunilor maselor populare 
pentru apărarea intereselor 
lor economice, sociale și na
ționale, amplifică lupta îm
potriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, a colonia
lismului și ncocolonialismu- 
lui.

Comitetul Politic Executiv 
— in numele Partidului Co
munist Român, al guvernu
lui, al întregului popor ro
mân — salută cu profundă 
satisfacție istorica victorie a 
poporului din Vietnamul de 
Sud și a forțelor sale de eli
berare națională, obținută 
sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare și a

Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu împotriva forțelor 
reacționare interne și inter
venției imperialismului a- 
merican, victorie care 
încununează în mod stră
lucit lupta sa eroică pen
tru dezvoltare liberă și 
independentă. Aceasta con
stituie un mare succes al în
tregii omeniri progresiste, 
are o mare importantă in
ternațională și demonstrează 
incă o dată că atunci cînd 
un popor este hotărît să-și 
apere, cu orice sacrificii, in
dependența și suveranitatea, 
demnitatea și ființa naționa
lă, nu există forță în lume 
în stare să-1 oprească din 
drumul său, pină la victoria 
deplină a cauzei sale drepte.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază cu satisfacție că 
victoriile populației sud- 
vietnameze, izbinda poporu
lui cambodgian, succesele 
celorlalte popoare din Asia 
de Suil-Est confirmă pe de
plin justețea pozițiilor Parti
dului Comunist Român, care 
se pronunță eu neabătută 
consecvență și militează cu 
hotărîrc pentru lichidarea 
definitivă din viata interna
țională a vechii politici, im
perialiste, colonialiste, de 
forță și amestec în treburi
le interne ale popoarelor, 
pentru recunoașterea și res
pectarea strictă a dreptului 
tuturor popoarelor de a-și 
hotări singure, de sine stă
tător, propriile destine — ca 
o cerință fundamentală a 
înlăturării focarelor de con-

rintr-o îndelungată și frumoasă tradiție, cea din
ții zi a lunii mai poartă semnificația unei mă
rețe sărbători a muncii, a solidarității interna

ționale a tuturor celor ce muncesc în lupta lor revo
luționară pentru libertate și progres social, pentru 
pace și colaborare între popoare.

Celebrată în țara noastră încă din anul 1890, prin 
manifestări care au dat expresie luptei proletariatului 
român pentru răsturnarea vechiului regim burghezo- 
moșieresc, pentru cucerirea puterii și construirea unei 
noi orînduiri sociale, ziua de 1 Mai a putut fi săr
bătorită în mod liber, la adevărata ei amploare, de 
abia după eliberarea României de sub dominația fas
cistă.

in aceste ultime trei decenii, tradiționala sărbătoare 
a constituit pentru poporul nostru, in fiecare primă
vară, un prilej nu numai de a-și manifesta solidari
tatea sa militantă cu clasa muncitoare din toate ță
rile lumii, cu forțele revoluționare, progresiste și an- 
tiimperialiste de pretutindeni, ci deopotrivă de a treceuirnperiuiisie ue pretuunaeni, ci aeopotriva ae a trece 
in revistă marile izbînzi obținute în vasta operă a edi- 
ficării socialismului, de a-și reafirma unitatea de 
nezdruncinat în jurul Partidului Comunist Român — S; 
forța conducătoare a națiunii —, adeziunea și spri- 
jinul pentru politica internă și externă a partidului și Js 
statului, hotărîrea de a înfăptui această politică.

Ș

SĂRBĂTOAREA MUNCII

(Continuare in pag. 2-3)

MÎINE, LA DEVA FINALELE
MAI

Desen de N. CLAUDIU
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Intîmpinată de fiecare dată cu realizări deosebite 
in muncă, în dezvoltarea economică și socială a țării, 
ziua de 1 Mai este omagiată în acest an sub semnul 
unei intense activități creatoare, în toate domeniile, 
pentru înfăptuire^ istoricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al Xl-lea al partidului, in întreaga țară, oa
menii muncii au dat o amploare fără precedent în
trecerii socialiste, al cărei major obiectiv este înche
ierea cu succes a cincinalului înainte de termen.

Printre faptele cele mai deosebite cu care este cin
stită în acest an marea sărbătoare a muncii se înscrie 
lansarea primei nave de mare tonaj construită în 
țara noastră, mineralierul de' 55 000 tone, eveniment 
memorabil pentru industria navală românească, onorat 
de participarea secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Părtași la admirabilul efort colectiv ce se depune 
în toate sectoarele vieții economice șî sociale, spor
tivii țării au contribuit la bogatul bilanț cu care între
gul popor a întîmpinat ziua de 1 Mai atît prin suc
cesele dobîndite la locurile lor de muncă, cit și prin 
realizările obținute în îndeplinirea obiectivelor și sar
cinilor puse de partid în fața mișcării noastre sportive. 
Ei au subscris astfel, cu tot entuziasmul lor tineresc, 
hotărÎTii cu care întreaga națiune s-a consacrat înfăp
tuirii mărețului Program de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei 
noastre spre comunism.

„CROSULUI TINERETULUI"
DEVA, 30 (prin telefon). 

Orașul-reședință al județu
lui Hunedoara va fi gazda 
celei de-a VIII-a ediții a 
finalelor „Crosului tineretu
lui". Manifestare sportivă 
cu un pronunțat caracter 
de masă, Ia startul căreia 
au fost prezenți peste 3 mi
lioane de participanți, cro
sul se înscrie între cele mai 
eficiente activități menite
— așa cum se subliniază 
în documentele de partid
— să contribuie la sporirea 
capacității biologice a tine
retului, la întărirea sănătă
ții și la creșterea randa
mentului său în muncă.

Dedicate sărbătorii de 1 
Mai și Zilei tineretului, fi
nalele acestui cros, care se 
vor desfășura vineri dimi
neață, reunesc la start re
prezentanți din toate jude
țele țării. Vor fi prezenți 
cite 12 tineri din flecare 
județ și din municipiul 
București, cei care s-au cla
sat pe locurile fruntașe tn 
etapa precedentă.

Organizatorii — C. C. al 
U.T.C., cu sprijinul U.G.S.R. 
și al C.N.E.F.S. — au pus 
la punct toate detaliile le
gate de desfășurarea între
cerilor.

Iată programul acestui 
veritabil festival sportiv : 
ora 9 — defilarea finaliștl- 
lor ; 9,30 — deschiderea 
festivă ; 10 — crosul de 
masă din cadrul „Cupei ti
neretului*, la care vor lua 
parte citeva mii de tineri 
din localitate. In continuare, 
vor avea loc finalele „Cro
sului tineretului", pe cate
gorii de vîrstă : fete 15—16

ani (800 m) ; băieți 15—16 
ani (1500 m) ; fete 17—19 
ani (1000 m); băieți 17—19 
ani (2 000 m) ; fete peste 19 
ani (1000 ni) ; băieți peste 
19 ani (3 000 m). Din pro
gram mai fac parte „Crosul 
veteranilor" (cu participa
rea unor foști campioni ai 
țării) și întreceri de moto- 
ciclism-viteză (cu participa
rea componenților lotului 
național). La Carnavalul ti
neretului din Deva, organi
zat cu prilejul zilei de 2 
Mai, au fost invitați și 
participanții la finalele 
„Crosului tineretului".

SlMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, IN DIVIZIA A LA FOTBAL

PARTIDA STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
DUMINÂ ETAPA A IXVII-a

Divizia _A de fotbal programează sîmbătă și duminică

Toate partidele încep la ora 17.
(Citiți in pag. 2—3 prezentările acestor meciuri).

o nouă etapă. Iată programul :

— Univ. Craiova 
ti.evizat.

București:
(stadionul

SÎMBĂTA
Steaua
Steaua) — meci

DUMINICA

Tg. Mureș j A. S. A. — „U“ Cluj-Napoca
București j Dinamo — F. C. Constanța

(stadionul Dinamo)
Brașov ? Steagul roșu — Politehnica Iași
Cluj-Napoca : C.F.R. — Olimpia Satu Mare
Galați : F. C. Galați — Chimia Rm. Vilcca
Pitești: F. C. Argeș — Poli. Timișoara
Arad : U. T. A. — Sportul studențesc
Reșița : F.C. M. Reșița — Jiul

Campionatele continentale de lupte greco-romane s-au încheiat

CONSTANTIN ALEXANDRU- 
PENTRU A DOUA OARĂ CAMPION AL EUROPEI

• ION ENACHE _ MEDALIE
LUDWIGSHAFEN, 30 

(prin telefon). Marți noap
tea, la „Friedrich Ebert- 
Halle", s-au încheiat între
cerile campionatelor euro
pene de lupte greco-roma

DE ARGINT
nut un succes greu (8—7), 
dar meritat, luînd o seri
oasă opțiune pentru primul 
loc. în ultimele meciuri, re
prezentantul nostru urma 
să-i întîlnească pe bulgarul 
Pavel Hristov și pe ma
ghiarul Ferencz Sereș. După 
mai puțin de trei minute 
de luptă echilibrată, P. 
Hristov a încercat să execu
te un salt, dar luptătorul 
român, atent, l-a contrat și 
cu o rupere în față l-a dus 
direct cu umerii pe saltea. 
Cu o victorie asemănătoare 
a reprezentantului țării 
noastre s-a încheiat și ul
timul meci al categoriei <18 
kg. După aproape două re
prize de luptă cu maghia
rul F. Sereș. în care avan
tajul a trecut cînd de o 
parte cînd de alta. Con
stantin Alexandru a execu
tat un excelent salt, fixin- 
du-și adversarul direct în 
tuș. Cu aceste două victo
rii, fără drept de apel, re
prezentantul țării noastre 
a cîștigat detașat titlul de 
campion european.

Un alt sportiv român 
care s-a comportat remar
cabil este Ion Enache (cat. 
82 kg). După o suită

(Continuare în pag. a 4-a) i

ne, la care au fost prezenți 
sportivi din 24 de țări. Spre 
satisfacția delegației noas
tre, in rîndul celor zece 
cîștigătorl ai centurilor de 
campioni ai continentului 
s-a aflat și un reprezentant 
al României. Este vorba de 
tînărul sportiv de la clu
bul Steaua, CONSTANTIN 
ALEXANDRU, care a re
editat cu acest prilej suc
cesul realizat anul trecut, 
la Madrid. De altfel, cam
pionul român este singurul 
dintre cei zece medaliați 
cu aur ai actualei ediții 
care reușește să-și păstreze 
titlul cucerit anul trecut. 
Este o performanță remar
cabilă, pentru care îl feli
cităm pe C. Alexandru, ca 
și pe antrenorii care l-au 
pregătit.

Deși partidele finale s-au 
disputat marți noaptea, me
ciul decisiv și cel mai di
ficil susținut de sportivul 
român în drumul său spre 
titlul de campion a avut 
loc luni seara, cind l-a în- 
tîlnit pe sovieticul A. Șu- 
tnakov. Disputa a fost ex
trem de dîrză, echilibrată 
și presărată cu faze de 
mare spectaculozitate. în fi
nal, C. Alexandru a obți-

LIA AAANOLIU 
DISTINSĂ CU 

TROFEUL „FAIR PLAY'*
PARIS 30 (Agerpres). —■ 

întrunit la sediul UNESCO 
de la Paris, Comitetul in
ternațional „Fair play" a 
decernat trofeele anului 
1974. Unul dintre aceste 
două trofee a fost atribuit 
fostei campioane olimpice la 
aruncarea discului, atleta 
româncă Lia Manoliu, care 
în cursul întregii sale ca
riere a fost un exemplu de 
comportare și sportivitate. 
Al doilea trofeu a fost a- 
tribuit judokanului elvețian 
Claude Ravoncl. Comitetul 
internațional „Fair play" a 
decernat, de asemenea, di
plome de onoare echipelor 
de fotbal ale R. F.- Germa
nia și R. D. Germane, pre
cum și pentatlonistului en
glez Jeremy Fox.

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI 
INTERNAȚIONALE

In următoarele zile, numeroșT 
sportivi români $înt anqronati in 
importanta competiții interna
ționale :
• ECHIPA REPREZENTATIVA D3 

RUG3Y susține la Madrid me
ciul decisiv pentru titlul euro
pean ;
• GIMNASTELE NOASTRE evo

luează la campionatele europene 
din Norveqia ;
• LA LUDWIGSHAFEN continuă 

întrecerile continentale cu disputa 
luptătorilor de ,,libere".

Amănunte în pag. a 4-a»
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In Divizia A de volei
în cea de a 30-a etapă a Diviziei A de handbal

FINALA
STEAUA

ne

mai,

noi sfere și modalități 
cooperare reciproc a- 

in folosul și spre bi- 
și popoarelor noastre.

președintelui 
Tovarășul

Anwar 
Nicolae

(schif 
te anu 
zile,

Inccpînd de azi. terenurile Tenis- 
Clubului București găzduiesc dubla 
intîlnire internațională amicală de

intilnirea cu

Executiv urează 
de Eliberare,

Exe- 
pozitiv 
cit mai 
la Gc- 

toalc

Duminică, in sala Dinamo

11) la feminin, „U“ București- 
Craiova (duminică, teren Stca- 
de la ora 17,30), Știința Ba- 
— Steaua (o partidă de inte- 
după succesul băcăuanilor, la

Yasser
președintele Organizației

MULTE PARTIDE CU IMPLICAȚII ÎN ZONA RETROGRADĂRII

In acest sezon, plutonul rutierilor este mai numeros ca orieînd. 
11 vom vedea, din nou, la lucru cu prilejul „Cupei, Dinamo". (Țj^Țofo^- 
grafie, aspect din „Capa F.R.C.").

între 3 — 5

I

flict și tensiune, a statornicirii u- 
nor raporturi de încredere, pace și 
«conlucrare internațională.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că victoria poporului viet
namez creează condiții pentru ca 
poporul din Vietnamul de Sud să 
treacă la activitatea de reconstruc
ție a țării, de dezvoltare de
mocratică a societății, de înfăptui
re a aspirațiilor de progres econo
mic și social, în deplină libertate, 
iară nici un amestec în treburile 
«ale interne.

Partidul Comunist Român, Re
publica Socialistă România. între
gul popor român au acordat po
porului vietnamez un sprijin ac
tiv — material, politic, diplomatic 
—, au susținut în toate împreju
rările lupta sa dreaptă, au mili
tat consecvent pentru a pune ca
păt intervenției străine in aface
rile interne ale poporului vietna
mez.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă convingerea că in noile 
condiții create, odată cu obținerea 
victoriei de către poporul din Viet
namul de Snd. relațiile de priete
nie și solidaritate statornicite intre 
țările și popoarele noastre vor cu
noaște o dezvoltare și mai puter
nică, corespunzător intereselor re
ciproce, ale cauzei 
păcii in lume.

Comitetul Politic 
Frontului Național uouoarc,
Guvernului Revoluționar Provizo
riu, poporului din Vietnamul de 
Sud noi și însemnate succese în 
lupta pentru dezvoltarea liberă și 
independentă a patriei și exprimă, 
totodată, hotărîrea României socia
liste de a dezvolta larg, pe mul
tiple planuri, relațiile de priete
nie și colaborare statornicite in
tre cele două popoare și țări.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
rai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a prezentat o informare 
cu privire Ia vizitele de prietenie 
in Republica Arabă Siriană, la in
vitația președintelui Hafez El As- 

«ad, și in Republica Arabă Egipt, 
la invitația — - - -
El Sadat.
Ceaușescu a informat, de aseme
nea. despre 
Arafat, _
pentru Eliberarea Palestinei.

Insușindu-și în întregime con
cluziile prezentate de secretarul 
general al partidului, Comitetul 
Politic Executiv a dat o înaltă a- 
preciere poziției principiale expri
mate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cadrul convorbirilor avute cu 
președinții Hafez EI Assad și An
war El Sadat, in zilele de 24 și 
25 aprilie, la Damasc și Cairo, 
contribuției sale personale la re
zolvarea pe cale politică a pro
blemelor litigioase din viața in
ternațională, Ia adincirea și ampli
ficarea relațiilor României cu Re
publica Arabă Siriană și Republica, 
Arabă Egipt, energiei și fermi
tății cu care acționează pentru a- 
piicarea orientărilor fundamentale 
stabilite de Congresul ai XI-Iea 
al partidului in domeniul politicii 
externe — de intărire a raportu
rilor de prietenie frățească și a- 
dîncire continuă a solidarității și 
colaborării cu țările arabe, cu toate 
statele ce militează pentru o dez
voltare de sine stătătoare.

Convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii de par
tid și de stat ai Republicii Arabe 
Siriene și Republicii Arabe Egipt 
au scos in evidență, in mod preg
nant, hotărirea comună de a ri
dica pe un plan superior relațiile 
bilaterale pe tărim politic, econo
mic, tchnico-științific, cultural, de 
a identifica 
concrete de 
vantajoasă, 
nele țărilor 
al colaborării și înțelegerii inter
naționale. Comitetul Politic Execu
tiv consideră că rezultatele rod
nice ale vizitei înscriu momente 
de deosebită însemnătate și des
chid ample perspective extinderii

Divizia A de handbal ne oferă 
rinul acesta un final pasionant. în 
lupta pentru evitarea retrogradă
rii sînt implicate toate formațiile 
aflate acum în a doua jumătate 
u clasamentelor !

Pe acest fundal, tradiționalele 
derby-uri Steaua — Dinamo (m) 
și „U“ Timișoara — „U“ Bucu
rești (O sînt eclipsate de jocurile 
in care se confruntă echipele an
gajate in lupta pentru supravie
țuire în Divizia A. Etapa a 30-a, 
i'Uoianiată sîmbătă și duminică,

față 
zonă, 
apre- 
acțio- 

dirccția 
care

și consolidării legăturilor tradițio
nale de prietenie și conlucrare ac
tivă dintre țările, partidele și po
poarele noastre, constituind, tot
odată, un aport dc seamă la lupta 
popoarelor pentru progres econo
mic și social, pentru edificarea u- 
nei lumi mai drepte și mai bune.

în același timp, a fost relevată 
voința comună de a adinei conlu
crarea în domeniul vieții interna
ționale în vederea sporirii contri
buției României, Republicii Arabe 
Siriene și Republicii Arabe Egipt 
Ia instaurarea unor relații noi în
tre state, a unei noi ordini poli
tice și economice în lume, la re
zolvarea problemelor majore cu 
care este confruntată omenirea, cu 
participarea tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv a 
exprimat deplina sa aprobare față 
de rezultatele convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat, aprcciindu-le ca o 
nouă și importantă contribuție la 
întărirea relațiilor de prietenie și 
solidaritate dintre cele două po
poare. Ia soluționarea justă și du
rabilă a problemei poporului pa
lestinian, corespunzător aspirațiilor 
sale naționale. Comitetul Politic 
Executiv reafirmă solidaritatea de
plină a Partidului Comunist Ro
mân, a întregului nostru popor cu 
năzuințele poporului palestinian de 
a-și organiza în mod independent 
propria sa yiață, in conformitate 
cu drepturile sale legitime, inclu
siv crearea unui stat național pa
lestinian.

Comitetul Politic Executiv apre
ciază cu deplină satisfacție că 
schimburile de vederi dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședinții Hafez El Assad și Anwar 
EI Sadat, convorbirile purtate cu 
Yasser Arafat, președintele O.E.P., 
au adus o nouă și strălucită con
firmare a justeței poziției consec
vente a României în problema O- 
rientului Mijlociu.

Exprimindu-și îngrijorarea 
de agravarea situației din 
Comitetul Politic Executiv 
ciază că este necesar să se 
neze și mai betărit in 
unei soluționări politice, care să 
ducă la o pace dreaptă și durabi
lă prin retragerea trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe o- 
cupatc in urma războiului din 
1967, rezolvarea problemelor po
porului palestinian, in conformita
te cu interesele sale naționale, 
toate acestea trebuind să conducă 
la asigurarea integrității teritoriale 
și a suveranității naționale a tutu
ror statelor din regiunea Orientu
lui Mijlociu.

Reafirmind hotărîrea țării noas
tre de a-și aduce în continuare 
contribuția, pe această bază, la re
glementarea situației din Orientul 
Mijlociu. Comitetul Politic ” 
cutiv consideră că an rol 
l-ar putea avea convocarea 
grabnică a Conferinței dc 
neva. la cave să participe 
părțile interesate, cit și alte state, 
impunindu-se totodată creșterea 
și mai mult a rolului O.N.U., in
tensificarea activității politico-di- 
plomatice, folosirea tuturor căilor 
de natură să ducă la realizarea 
unei păci drepte și durabile, con
forme cu aspirațiile legitime ale 
popoarelor din Orientul Mijlociu, 
cu normele de legalitate interna
țională, cu interesele păcii în a- 
ceaslă regiune și în lume.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Co
mitetul Politic Executiv, secretarul 
general al Partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresează orga
nizațiilor de partid, comitetelor 
județene, orășenești și comunale 
ale partidului, tuturor comuniștilor, 
oamenilor muncii. români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici. întregului popor cele 
mai calde felicitări pentru rezulta
tele obținute în dezvoltarea econo
mică și socială a patriei, în toate 
domeniile construcției socialiste, în 
întrecerea socialistă pe primele pa
tru luni ale acestui un, și le urea
ză noi și 
îndeplinirea 
termen, in 
hotărîri ale 
al P.C.R.,

importante succese în 
cincinalului înainte de 
realizarea istoricelor 
Congresului al XI-lea 

., in înfăptuirea mărețului 
Program al partidului, spre binele 
și fericirea națiunii noastre socia
liste, a tuturor cetățenilor patriei.

aduce în fată citeva asemenea 
partide, dintre care se cer remar
cate întîlnirile Mureșul Tg. Mureș-, 
Voința Odorhei. Constructorul Ti
mișoara — IEFS și Sparta Me
diaș — Rapid București, la femi
nin, Carom — CSU Galați, Inde
pendența Sibiu — H. C. Minaur 
Baia Mare și „U“ Cluj-Napoea — 
Dinamo Brașov, la masculin. Toate 
se anunță extrem de dîrze, de re
zultatele lor depinzînd în bună 
măsură clarificarea situației din 
zona retrogradării.

© ACȚIUNI TURISTICE IN JU
DEȚUL SALAJ. în masivul Meseș 
a avut loc un interesant concurs 
de orientare turistică, dotat cu 
„Cupa 1 Mai“, organizat de Con
siliul județean al sindicatelor și 
comisia județeană de turism. Din
tre cei peste 100 de concurenți 
s-au remarcat reprezentanții șco 
iilor generale nr. 1 Șimieu și „Si 
mion Bărnuțiu" Zalău. (M. BON 
ȚOIU — coresp.)

Clubul Rapid a organizat 
o competiție feminină de 
volei, dedicată zilei solidari
tății internaționale a celor 
ce muncesc. Au luat parte 
echipele de Divizia A : 
I.E.F.S., Medicina, Olimpia- 
Constructorul și Rapid. In 
cele 3 zile de concurs s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Rapid — Medicina 
3—0, Olimpia-Constructorul
— I.E.F.S. 3—1, I.E.F.S. — 
Medicina 3—2, Rapid — O- 
limpia - Constructorul 3—1, 
Medicina 
slructorul 
I.E.F.S. 3—1. 
venit echipei 
fost urmată 
Constructorul, 
I.E.F.S.

zasM-vl IILIUI UI t>
- Olimpia-Con-
3—2, Rapid --

Trofeul a re- 
Rapid, care a 
de Qlimpia- 
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• NUMEROȘI TINERI ȘI TI
NERE din școlile și întreprinde
rile orașului Calafat s-au întrecut 
la fotbal, tenis și tenis de masă, 
in cadrul unor competiții organiza
te, în cinstea zilei de 1 Mai, de 
către Consiliul orășenesc pentru 
educație fizică și sport. S-au evi
dential echipa de fotbal a Fabricii 
de conserve, precum și P. Diaconii 
și A. Caraulcanu, de la Liceul real. 
(Gli. IORDACHE — coresp.)

Cu prilejul Zilei tineretului, la 
2 mai, in întreaga țară — în 
parcuri, pe estrade și terenuri de 
sport, în zonele de agrement — 
zeci de mii de tineri vor parti
cipa la ample și entuziaste între
ceri, la demonstrații sportive, la di
ferite alte manifestări. Un bogat 
program sportiv se va desfășura 
în Parcul Herăstrău din Capitală, 
organizat de Comitetul municipal 
U.T.C., in colaborare cu factori cu 
atribuții in domeniul sportului din 
toate cele 8 sectoare. Vor participa, 
aici, peste 20 000 de tineri și tinere.

încă de la ora 9, pe estrada a- 
matfcrilor vor evolua ansamblurile 
de 
ghe Șincai", nr.

larilor vor evolua ansamblurile 
gimnastică ale liceelor „Ghedr-

30 și nr. 43 ; pe 
cele, trei terenuri ale C.S.M.B. vor 
incepe întrecerile de tenis ; la po
ligonul de tir se va da startul în 
„Cupa U.T.C.", iar pe terenul de 
voiai vor avea loc demonstrații ale, 
echipelor participante la campio-' 
natul școlar municipal.

De la ora 10. pe scena Teatrului 
de vară se vor desfășura gale de 
box (sportivi de la cluburile Ra
pid, Dinamo, Olimpia) și demon
strații de judo ; pe estrada „Mio
rița" vor avea loc demonstrații de 
lupte, la Casa de cultură se vor 
efectua demonstrații de scrimă și, 
in același timp, va putea fi ur
mărit un simultan dc șah susținut 
de marele maestru internațional 
Florin Gheorghiu. Pe terenul de 
fotbal se vor întilni echipele C.S.S. 
Energia și S.S.2. La ora 10,30 vor 
începe, pe terenul cu mese de te
nis, finalele pe sectoare din cadrul 
„Cupei tineretului", iar pe oglinda 
lacului se va da startul în „Parada 
ambarcațiunilor". în Sfârșit, în 
jur de 2 000 de tineri vor participa 
la crosul organizat pe aleile par
cului. cu plecarea și sosirea pe 
platoul din fața restaurantului 
„Debarcader".

Iată și celelalte partide ale eta
pei : „U“ Iași — „U“ Timișoara. 
Textila Buhuși — „U“ București 
și Confecția — Progresul Bucu
rești (teren Steaua, sîmbătă, de la 
ora " ~ *
„U" 
ua, 
cău 
res
București, in fața lui Dinamo) și 
„Poli" Timișoara — Dinamo Bucu
rești (intîlnire dificilă pentru bucu- 
reșteni) — la masculin.

0 IMPORTANTA COMPETIȚIE CICLISTA
„CUPA DINAMOINTERNAȚIONALĂ

Intre 3 .și 5 mai se dispută, pe 
șoselele djin împrejurimile Copita- 

; lei, competiția cicljstă internațio
nală de Ifond „CUPA DINAMO", 
întrecerea — care reunește pentru 
prima oară în acest sezon tot ce 
are sportul cu pedale de la noi 
mai valoros (lotul olimpic, lotul 
pentru „Cursa Păcii", puternice re
prezentative de cluburi din Bucu
rești și provincie) — arc o impor
tanță deosebită. Ea constituie un 
ultim și edificator examen al se- 
lecționabililor pentru cursa Berlin 
— Fraga — Varșovia (8—22 mai), 
după care va fi alcătuită echipa 
României. In același timp, „Cupa 
Dinamo" ne oferă posibilitatea de 
a urmări lotul olimpic (revenit in 
țară după ce a participat, timp de 
trei săptămîni, la competiții în

întrecerea maeștrilor 
GIMNASTICII

La finele acestei ’ săptămini, sala 
Dinamo din Capitală va găzdui o 
interesantă competiție de gimnas
tică. Este vorba despre Campiona
tul republican masculin pe echipe, 
rezervat maeștrilor. La întreceri — 
programate duminică după-amiază 
cu începere de la ora 16 — și-au 
anunțat participarea următoarele 
echipe (in ordinea intrării in con
curs) : C.S.U. Oradea, Universita
tea Timișoara, Dinamo, Steaua, 
Șc. sp. 2 București, Șc. sp. Tg. 
Mureș, I.E.F.S. și Selecționata 
Cluj-Napoea.

Firește, în centrul atenției se va 
afla duelul dintre gimnaștii de la 
Steaua și cei de la Dinamo. Di- 
namoviștii — în frunte cu campio
nul mondial la inele. Dan Grecu 
— sint deținătorii titlului și au 
toate șansele să-și mențină tri
courile de campioni, dar sportivii 
de la Steaua s-au dovedit intot- 
deauna adversari, redutabili.

ÎNTÎLMRE DE TENIS (juniori) 
ROMÂNIA - POLONIA

CAMPIONATUL PE ECHIPE
Timp de două zile s-au desfășu

rat la Galați întrecerile de tenis 
pe echipe, scria a 11-a, dintre for
mațiile „Dunărea" din localitate și 
Electrica Timișoara. La fete, gălă- 
țencele au cîștigat cu 5—0, dato
rită punctelor prețioase aduse e- 
chipei de victoriile Sandei Proca 
și Elisabetei Pane.’La băieți, ti
mișorenii au cîștigat cu 7—3. (T. 
SIRIOPOL — coresp. județean).

La sfîrșitul săptămînii se desfă
șoară meciurile etapei a 19-a a Di
viziei A de volei. Cu o singură 
excepție — meciul feminin Medici
na București — Spartac (sala Di
namo, ora 17), care se desfășoară 
sîmbătă — toate celelalte partide 
sînt programate duminică, după 
următorul program : MASCULIN : 
Viitorul Bacău — Petrolul, Rapid
— Politehnica Timișoara, I.E.F.S.
— C.S.M. Suceava (ambele în sala 
Giulești, de la ora 10), „U“ Cluj- 
Napoca — Universitatea Craiova ; 
FEMININ : Universitatea Craiova
— C.S.U. Galați, tllimpia-Conslruc- 
torul — C.S.M. Sibiu (sala Con
structorul, ora 10), I.E.F.S. — Uni
versitatea Timișoara (sala Giulești, 
ora 8,30). V

Marți 
loc ședinț 
C.N.E.F.S.

Membrii 
stadiul p 
pice dup: 
anului 19 
pentru 
constatate 
condițiilor 
fășurării 
olimpic.
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Italia) îrrtr-o pasionantă confrun
tare cu formația de „Cursa Păcii" 
și cu numerosul grup de aspiranți 
la tricourile naționalei. Toate a- 
ceStea pe fondul unei riposte vi
guroase a grupului de rutieri de 
peste hotare, cicliști de valoare din 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia și 
R.D. Germană.

Așteptăm deci cu justificat inte
res această întrecere internațională 
a fondiștilor. Cu atit mai mult cu 
cit am observat în cadrul „Cupei 
F.R.C." că vremea blindă din a- 
ceastă iarnă a fost bine folosită 
pentru pregătire și că — urmare 
firească — marca majoritate a ci
cliștilor noștri se află încă de pe 
acum, la început de sezon, într-o 
formă sportivă superioară anilor 
trecuți.

Programul „Cupei Dinamo" este 
următorul :

3 MAI — etapa I : București — 
Giurgiu — București, 100 km. 
Start — la ora 10 — și sosire — 
în jurul orei 12,30 — la km 11 ;

4 MAI — etapa a H-a : Bucu
rești — Ploiești — Brazi — Plo
iești — București, 120 km. Start 
— la ora 14 — de la Pădurea 
Băneasa ; sosire — în jurul orei 
17 — la km 7 (șoseaua Buftea) ;

5 MAI — etapa a IlI-a : Bucu
rești — Alexandria — București, 
120 km. Start — ora 10 — și so
sire — in jurul orei 13 — la km 7.
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De luni, la S
CAMPIONATELE REPUBLICANE PE
După încheierea primului „act“ 

al noului sezon intern de canotaj 
(campionatele de fond) amatorii 
întrecerilor de schif au posibili
tatea să urmărească săptămîna 
viitoare, începind de luni, un ve
ritabil maraton mutic. Este vor
ba de tradiționalele campionate 
republicane pe ambarcațiuni mici 

juniori dintre reprezentativele 
României și Poloniei. Timp de 
două zile, cele mai bune tinere 
rachete ale celor două țări se vor 
întrece în cadrul a două meciuri 
paralele. Sîmbătă și duminică, a- 
cciași concurenți vor participa în 
cadrul unui turneu individual. 
Startul, azi la ora 15,00.

In formația noastră masculină 
vor apare Marian Mirza, Lauren- 
țiu Țiței, Sorin Orășeanu, Jean 
Bircu (antrenor : D. Vizirul, iar cea 
feminină contează, printre altele, 
pe Dorina Brăștin, Mariana Soca- 
ciu, Elena Popescu, Lucia și Maria 
Romanov (antrenor : A. Scgărcea- 
nu).
• Rezultatul intîlnirii de juniori, 

disputată la Niregs’haza (Ungaria) : 
România — Ungaria 9—6.
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Simbătă, pe stadi
„CUPEI F
- SPORTU

Competiția, dotată cu trofeul 
F. R. llugby a ajuns în fata ulti
mei faze. Sîmbătă, pe stadionul 
Olimpia, cu începere de la ora 11, 
echipele Sportul studențesc și 
Steaua își vor disputa finala „Cu
pei F.R.R. . Echipa militară a ob
ținut calificarea în urma meciului 
de marți, desfășurat pe terenul 
Gloria, în compania formației Gri- 
vița Roșie. După o primă repriză 
echilibrată (scor 0—0). Steaua a 
reușit in partea a doua să înscrie 
u încercare (Suciu) și să transfor-

din 
scor 
țese 
dup 
nive

C
Pe 
grei 
tiv.
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bazelor sportive (I.E.A.B.S.) a pre
zentat un raport de activitate, iar 
Secția sport de masă și economică 
a C.N.E.F.S. a informat despre 
problemele producției de materi
ale și echipamente sportive.

în încheierea ședinței, a luat 
cuvintul președintele C.N.E.F.S., 
general It. Marin Dragnea, care 
s-a referit în principal la pregă
tirea olimpică și a insistat asu
pra îndeplinirii exemplare a sar
cinilor de mare răspundere care 
revin sportivilor fruntași, antre
norilor, federațiilor, 
C.N.E.F.S., Comitetului 
Român și instituțiilor și organi
zațiilor cu atribuții în mișcarea 
sportivă, pentru o activitate con
tinuă, perseverentă, disciplinată, 
plină de abnegație, în spiritul 
prețioaselor indicații cuprinse în 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive.

secțiilor 
Olimpic

pe Dinamo cu 6-1!!

Ă ÎN DIVIZIA DE HOCHEI
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noaștem și pe fondul unei pregă
tiri fizice și psihologice net supe
rioare.

Scorul s-a conturat, după cum 
se vede, simetric pe reprize, ne- 
fiind rodul unei scurte sau intim- 
plătoare perioade de dominare și 
nici rezultatul unei căderi de mo
ment a adversarului. Dinamoviș- 
tii, lipsiți de o idee tactică, ex
trem de nervoși, aproape că nu 
au contat în acest meci. în 
da unor atacuri repetate, 
alocuri chiar vehemente, ei 
putut să fructifice nimic, 
cauza excesivei preocupări pentru 
un joc individual, devenind o 
pradă ușoară în fața masivei și 
lucidei apărări a Stelei. Trebuie 
remarcat, de asemenea, spre de
osebire de intîlnirile anterioare, 
modul percutant în care a evo
luat atacul echipei învingătoare.

Scorul a evoluat_ . 1 C
G. Szabo (min. 15). 2—0 G. Szabo 
(19), 2—1 Pisani (25), 3—1 Nistor 

5—1
Au 

i și

ciu- 
pe 

n-au 
din

astfel : 1—0

(30). 4—1 Herghelegiu (34), I 
Nistor (43), 6-1 Nistor (43). 
arbitrat excelent G. Tașnadi 
M. Presneanu.

în deschidere,

4—1 Herghelegiu (34), 
~ 1 Nistor (43).
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STEAUA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. Partida inaugurală a 
etapei, care se va disputa simbătă 
la București, este așteptată cu un 
viu și justificat interes. Ea va o-viu și justificat interes. Ea 
pune două dintre echipele valo
roase și cu personalitate ale 
lului nostru, semifinaliste în acest 
an ale „Cupei României", care vi
zează deopotrivă un loc pe po
diumul campionatului și — impli
cit — participarea la una din com
petițiile de nivel european din 
toamnă. Din disputa lor — nu ne 
îndoim — 
rezulta un 
calitate.

Arbitrul 
(Iași).

plină de 
spectacol

partidei :

F.C. GALATI

fotba-

ambiție poate 
fotbalistic de

M. ROTARU

F.C. GALAȚI — CHIMIA RM. 
VÎLCEA. Jocul acesta poate fi de
cisiv pentru ambele formații, le
gănate acum de mari speranțe. In 
fond, și echipa din Galați si cea 
din Rin. Vilcea sint veritabilele 
performere ale ultimei etape și au 
dreptul să spere în rămînerea în 
prima divizie. Sălccanu și Tătaru, 
remarcați în etapa trecută, vor a- 
vea și acum marea sarcină de a 
ordona jocul ambițioșilor coechi
pieri ; mai dificilă apare misiunea 
vilcenilor, care nu vor beneficia 
de un jucător de travaliu (Stoica), 
suspendat pentru trei cartonașe 
galbene.

Arbitrul partidei: N. PETRI- 
CEANU (București).

anterioară le recomandă 
in bună formă sportivă, 
spectivă, deci, o partidă interesan
tă, in care A.S.A. — formație mai 
omogenă și cu gindul la o viitoare 
participare in Cupa U.E.F.A. — 
are, evident, prima șansă. Echipa 
clujeană — una din specialistele 
jocului în deplasare — își pune 
însă mari speranțe pe eficacitatea 
unui mod de acțiune în care exce
lează, de altfel, și gazdele.

Arbitrul partidei ; C. DINULES
CU (București).

ca fiind 
în per-

F.C. ARGEȘ — „POLI" TIMI
ȘOARA. în toamnă, studenții timi-

»\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CLASAMENTUL LA ZI
1. DINAMO 26 18 3 5 51—22 39
2. A.S.A. 26 14 3 9 36—31 31
3. Univ. Craiova 26 11 8 7 40—23 30
4. F.C.M. Reșița 26 12 4 10 41—35 28
5. Olimpia 26 11 6 9 36—24 28
6. Steaua 26 12 3 11 43—32 27
7. U.T.A. 26 11 4 11 30—30 26
8. „Poli- Tim. 26 11 4 11 22—29 26
9. Jiul 26 10 5 11 33—27 25

10. C.F.R. Cj.-Napoca
26 8 9 9 19—23 25

11. F. C. Argeș 26 10 4 12 S9—36 24
12. Sportul stud. 26 10 4 12 31—35 24
13. F.C. Constanța 26 9 6 11 26—33 24
14. „U“ Cj .-Napoca H 8 8 10 21—29 24
15. Chimia 26 7 9 10 25—43 23
16 „Poli44 Iași 26 10 2 14 32—47 22
17. Steagul roșu 2i- 8 5 13 31—25 21
18. F. C. Galați 26 8 5 13 18—40 21

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

conjugă în ultima vreme și cu un 
bun potențial de joc. Va fi inte
resant de văzut ce măsuri inten
ționează să ia antrenorul Nicolae 
Godeanu pentru a anihila ofensiva 
argeșeahfe.

Arbitrul partidei : GH. POPOVICI 
(București).

TINERET-SPERANțe
1. DINAMO 26 99 3 4 57-18 412. Univ. Craiova 26 17 3 6 74-18 373. „Poli" Timișoara 26 14 5 7 51-42 334. F. C. Argeț 26 10 12 4 35-18 325. U.T.A. 26 14 3 9 51-33 316. „Poli" lăți 26 14 3 9 50-33 31
7. F. C. Constanța 26 12 7 7 42-34 31
8. Steaua 26 11 6 9 53-33 28
9. Sportul stud. 26 10 6 10 50-39 26

10. A.S.A. 26 9 6 11 36-40 24
11. Olimpia 26 6 12 8 24-28 24
12. C.F.R. 26 10 4 12 38-48 24
13. F. C. Galați 26 9 4 13 32-61 22
14. F.C.M. Reșița 26 7 5 14 35-42 19
15. Jiul 26 4 ÎL 1> 19-48 19
16. „U" Cluj-Napoca 26 6 5 15 31-52 17
17. Chimia 26 7 3 16 31-80 17
18. Steagul roșu 26 4 4 13 ^5-62 12

„CUPA A4-T“
1. DINAMO 52 37 6 9 108- 40 80
2. Univ. Craiova 52 28 11 13 114- 41 67
3. „Poli" Tim. 52 25 9 18 73- TI 59
4. U.T.A. 52 25 7 20 81- 63 57
5. F. C. Argeș 82 20 16 16 74- 54 56
6. Steaua 52 23 9 20 96- 65 55
7. A.S.A. 52 23 9 20 72- 70 55
8. F. C. Constanta 52 21 13 18 68- ;•/ 55
9. „Poli" laș» 52 2| 5 23 82- 85 53

10. Olimpia 52 17 18 17 50- 52 52
11. Sportul stud. 52 20 10 22 81- 74 50
12. C.F.R. 32 18 13 21 57- .71 49
13. F.C.M. Reșița 52 T9 9 24 76- ,77 47
14. Jiul 52 14 ■!6 22 52- 75 44
15. F. C. Galati 52 17 9 26 50-101 43
16. „U" Cj.-Napoca 52 14 13 25 52- 81 41
17. Chimia 52 14 12 26 56-‘123 40
18. Steagul roșu 52 12 9 31 56- 87 33

a-

, ----- , Sport Club și
Dunărea au oferit un joc foarte 
viu, pasionant prin evoluția sco
rului: 3—1 și 4—2 pentru oaspeți 
și in final 6—6 (1—3, 3—1, 2—2). 
Au marcat : Solyom (3), Sandor 
(2), Antal, pentru Sport Club, res
pectiv Fodorea (3), Iordan, Moro- 
șan, Kercso. Au arbitrat foarte 
bine : O. Barbu și A. Balint.

Ultimul joc Steaua — Dinamo, 
decisiv pentru desemnarea echi
pei campioane, se va disputa sîm- 
bătă, de la ora 15.30

Călin ANTONESCU

La București, în grupa B, Agro
nomia Cluj-Napoca și-a conso
lidat poziția fruntașă, învmgînd 
în mod categoric pe A.S.E. cu 
® 3 (3—2, 5—0, 1—1). Oaspeții, în 
vervă deosebită, au excelat prin 
contraatacuri, finalizate de rapi
dul Tcxe. Au marcat Texe și 
OySrgy (cite 3). Laszlo, Borsos. 
Borbath, respectiv Păduraru (2) și 
Constantinescu.

în celălalt joc, Lyceum a în
vins pe Tîrnava la capătul unei 
partide de mare luptă : 5—4 (3—1, 

2, 2—1). Au marcat Frakab (2). 
Nagy, Szentcs, Ugron, pentru e- 
levi, respectiv Tarcsi (2), Csișzcr, 
Gali (v. eh.).

ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL 

DE VITEZĂ LA AUTOMOBILISM
Cea de a doua etapă a cam

pionatului național de viteză pe 
circuit la automobilism are loc în 
ziua de 3 mai (și nu 4 mai cum 
se anunțase anterior) la Alexan
dria.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l

DINAMO — F.C. CONSTANȚA, 
între lider, aflat după infrînge- 
rea de la Galați, și formația con- 
stănțeană — care dispută al doilea 
jde consecutiv în deplasare în a- 
ceastă perioadă cînd caută cu dis
perare orice acumulare de puncte 
în afara terenului propriu — se 
anunță o dispută interesantă. La 
Dinamo. Nunweiiler, care a suferit 
o recidivă a rupturei de mușchi 
din meciul dc la Madrid, nu va a- 
pare in formație, în schimb reintră 
Dinu, restabilit. Oaspeții anunță 
„unsprezecole" ultimelor jocuri (cu 
F.C. Galați și ,,U“).

Arbitrul partidei : 
(Craiova).

șoreni au cîștigat greu, printr-un 
gol înscris, in repriza secundă, de 
Dașou. De astă dată, misiunea oas
peților se anunță a fi și mai difi
cilă. Pentru simplul motiv că ne
voia de puncte a piteștenilor este 
încă acută, pentru simplul motiv 
că această necesitate a gazdelor se

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA SATU MARE. Privită prin 
prisma rezultatelor obținute în a- 
cest retur de cele două combatan
te. partidă prezintă un anume 
echilibru. Totuși, cele două puncte 
ar avea o valoare mult mai mare 
jicniră gazde, ținînd seama de 
faptul ca, în ultimele etape, zona 
fierbinte -s-îi apropiat din ce în ce 
mai amenințător de mijlocul cla
samentului. Fapt ce ne determină 
să Înclinăm bnlanta în favoarea fe
roviarilor, mai ales că Mihai A- 
dam, prin golul marcat la Petro
șani, anunță < parcă o revenire,
mintindu-și gă de recordul Iui 
Ozon (157) >1 mai despart doar 6 
goluri., j

Arbitrul partidei : C. MANUSA- 
RIDE )țBucuBC,ști).

l'.T.A. — SPORTUL STUDEN
ȚESC. jj). prima vedere, intilnirca 
de la Arad pare să intereseze nu- 

- mai echipa vizitatoare care, după 
„remizat CU; ,F,C. Argeș din etapa 
trecută,! este pusă în situația dc a 
face totul pentru 
periculoase, 
gazdele, vor 
cui, țintind 
așa;! disputa 
sportiv, va deveni atrăgătoare, spre 
satisfacția asistenței. Este incertă 
folosirea lui Iorgulescu — acciden
tat la Craiova; înlocuitorul aces
tuia va fi Buțaru.

Arbitrul partidei : N. RAIN EA 
(Bîrlad).

evitarea zonei 
Să sperăm, însă, că 

aborda cu ambiție jo- 
victoria. Dacă va fi 
va căpăta un caracter

ACTUALITĂȚI
• LUCRĂRILE COMKTETULUI

„CUPEI BALCANICE-, tn aceste 
zile se desfășoară la Atena ședința 
comitetului de organizări* a „Cu
pei Balcanice". Din partea F.R.F. 
participă Ion Alexandrescu și 
Mircea Sămăreanu.

A SANCȚIONAȚI PENTRU TREI 
CARTONAȘE. Duminică, în etapa a 
26-a, printre jucătorii avertizați s-au 
numărat și Crișan (Universitatea 
Craiova), BeMeanu (F.C.M. Reșița) 
și T. Stoica (Chimia Rm. Vilcea). 
Acumulînd, astfel, al . treilea carto
naș galben, acești ■ trei jucători au 
fost suspendați automat o etapă st nu 
vor evolua în echipele lor în etapa 
a 27-a
• IXCF.PTND DE AZI, la casele de 

la Agenția C.C.A., stadioanele steaua, 
23 August. Dinamo, Republicii. Ciu

lești. precum și la Agenția prono
sport din str. Halelor, s-au pus în 
vînzare biletele de intrare, la me
ciul Steaua — Universitatea Craiova, 
care se dispută simbătă per.stadionul 
Steaua, începind de la ora 17.

AL. ENE

F.C.M. REȘIȚA — 
rent un meci liniștit 
echilibrat. Absentează __  _____
ția locală unul din „actorii" titu
lari, Bddeanu, care, cumulînd încă 
un cartonaș galben, este suspendat 
o etapă. Duminica trecută, cele 
două formații au înscris împreună 
șapte goluri. De așteptat, așadar, 
o dispută spectaculoasă a atacuri
lor, mult mai... înzestrate dccît a- 
părările celor două echipe. F.C.M. 
n-a renunțat la o poziție pe podiu
mul campionatului. La rîndul ei, 
Jiul caută o oază mai liniștită in 
clasament. Premize pentru o parti
dă generoasă în faze fierbinți la 
cele două porți.

Arbitrul partidei : GH. VASILES- 
CU I (București).

JIUL. Apa
și destul de 
din forma-

STEAGUL ROȘU — POLITEH
NICA IAȘI. O simplă privire asu
pra clasamentului ne... prezintă 
partida de la Brașov. Meci de mare 
importantă pentru ambele forma
ții. Politehnica vine recomandată 
de cele 5 goluri înscrise în poarta 
Iui F.C.M. Reșița, dar apărarea nu 
uită că a cedat de 4 ori în Copou. 
La Brașov, sarcina defensivei ie
șene va fi mult mai dificilă. Ră- 
mine, insă, de văzut în ce măsură 
atacul echipei lui N. Proca va pu
tea materializa o presupusă supe
rioritate teritorială. Va fi un meci 
dirz dar, sperăm, in limitele spor
tivității.

Arbitrul partidei : C. TETREA 
(București).

A.S.A. — „U“
La Tg. Mureș se intilnesc 
echipe pe care comportarea 
zultatele obținute de ele în

CLUJ-NAPOCA. 
două 

și re- 
etapa

I

Surpriză în campionatul de șah pe echipe

Vulcan învinge pe Olimpia-Conslrnctorul!

MARGINALII

EFICACITATEA
LA DIVIZIA B
ÎN SUFERINȚĂ...

Duminică, etapa a XXV-a
Citeva cifre ne vor arăta că în 

Divizia B terenul propriu repre
zintă un avantaj mai mult decît 
hotăritor in stabilirea învingăto
rului. Iată de ce, un rezultat egal 
in deplasare este apreciat ca un 
mare succes, constituind pentru 
majoritatea echipelor obiectivul 
suprem. în etapa de duminică, 
doar două formații au îndrăznit 
mai mult, C.S.U. Galați și Voința 
București, care au învins, în de
plasare, pe R elenul Sâvinești și, 
respectiv. Metalul Drobeta Tr. Se
verin, echipe aflate însă in zona 
retrogradării. Deci, rezultatele res
pective nu pot fi cotate ca mari 
surprize. w.

Făcînd un bilanț al golurilor 
marcate, vom vedea că raportul 
gazde-oaspeți în prima seric este 
de 21—9, în a doua 1G—7, iar în 
a treia serie, de necrezut, 18—3 ! 
în ultima serie, deși printre for
mațiile care s-au deplasat intîlnim 
unele eu pretenții (Minerul Baia 
Mare, Corvinul Hunedoara, U.M.

Timișoara. Șoimii Sibiu), acestea 
n-au înscris deoît de trei ori, iar 
singurul, punct. realizat aparține 
Metalurgistului Cugir in jocul cu 
ultima clasată,! Metalul Aiud ! Si
tuația nil e. deloc de natură să 
mulțurrtească pe cineva. In aceas
tă..,,; pmuri» de goluri în depla
sare, aparpjgi mai! spectaculos a- 
ivlS.-'l realizat de S. C. Bacău 
ia Călărași; și. chiar acel 2—2 al 
Petroțulpi. ceea ce ne arată că 
fostele divizionare A pot da un 
caracter mai ofensiv jocului lor. 
In schimb, Rapid s-a mulțumit 
cu un 1—1, grație unui gol înscris 
de un fundaș (FI. Marin) și nu 
de ținui dintre înaintașii săi cu 
pt-ctenții. în ceea ce privește li
derii, situația lor a evoluat total 
diferit. S. C. Bacău a pierdut un 
punct din avans, liapid și-a men
ținui diferența de 5 puncte, in 
timp ce F. C. Bihor s-a distanțat 
la 5 puncte de Șoimii. Dar mai 
sint 10 etape...

Iată acum programul jocurilor

RAPID — SPARTA
Marți, în fața a 5000 de specta

tori, formația vizitatoare s-a aflat 
mai tot timpul la cârma jocului, 
ctalînd un fotbal modorn, eficace 
și spectaculos. Giule.ștenii s-«au în
trecut in greșeli, acționind ncinspi- 
rat în atac și gafind în apărare, 
unde Răducanu și-a țiermis din 
nou să se joace cu... nervii spec
tatorilor. După o primă repriză 
ceva mai echilibrată, Sparta Fraga 
<a deschis scorul prin Smitsik (min. 
55) în urma unei lovituri libere e- 
xecutate de /ires. Egalaroa & sur
venit abia în min. 83, cînd Rîșniță 
a marcat, după ce însă Neagu co
misese fault în atac.

Arbitrul C. Dinulescu a condus

în sala Palatului Culturii din 
Ploiești a început turneul final al 
campionatului național de șah pe 
echipe mixte. Sint puse in joc 
trei titluri : acela absolut, cel mas
culin și cel feminin.

Tragerea la sorți a -dat urmă
toarea ordine pe tabela de con
curs :

1. Universitatea București, 2. 
Petrolul Ploiești, 3. Vulcan Bucu
rești, 4. Medicina Timișoara, 5. 
C.S.M. Cluj-Napoca. 6. Politehnica 
București, 7. I. T. Buenrești. 8. O- 
limpia-Constructorul București. 9. 
A.S.E. București. 10. Medicina Iași.

în prima rundă s-a înregistrat 
și prima mare surpriză a com
petiției. Proaspăta promovată în 
prima categorie. Vulcan, a învins 
pe Oliinpia-Conslruclorul, mul-

Timișoara, 5.

tipia deținătoare a titlului de cam
pioană, cu scorul sever de 5—2 ! 
(Rădulescu 
meanu — 
Stanciu 1—0, Dumitrașcu 
culescu
Tolgyi — _ _
Cobilanschi 1—03.

în rest, rezultatele au fost cele 
așteptate : Universitatea — Me
dicina Iași 4 ''i—Z% (Stoica — Vais- 
man */,, Șuba — Isachievici 1—0, 
Polihroniade — Perevoznic 1—0). 
Medicina 
4‘/2—21/, ■ 
Neamțu 
starck 
C.S.M. 
(Breazu • 
0—1. I.
Petrului

— Ghițescu */>, Sei- 
Botez 1—0, .Torța — 

~ Voi-
Simu —• Mureșan *A, 

Bogdan ‘A, Negureanu —

Timișoara — I.T.B. 
(Ilijin — Pavlov 1—0,
— Troianescu ‘/a, Baum-
— Teodorescu */2—*/2),
— Politehnica 3'/2—3’/2

— Urzică Buza—Nacht 
Szabo — Drimer 1—0),
— A.S.E. 4'.:-l',2 (l).

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
S1MBATA 3 MAI : • Stadionul

Steaua, ora 15 : Steaua — Univ. Cra
iova (tineret-speranțe) ; ora 17 : 
Steaua — Univ. Craiova (Divizia A)
• Terenul T.MJB., ora 11 : T.M.B. — 

Flacăra roșie (Divizia C) • Terenul 
Sirena, ora 11 : Sirena — Laromet 
(Divizia C).
DUMINICA 4 MAI: a Stadionul Di

namo. ora 15 : Dinamo — F.C. Con
stanța (tineret-speranțe) ; ora 17 : 
Dinamo — F. C. Constanța (Divizia
A) ; Stadionul Giulești, ora 11 : Ra
pid — Flacăra Moreni (Divizia B) ;
• Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Gaz metan Mediaș (Divi
zia B) ; • Terenul Voința, ora 11 : 
Voința — Metrom Brașov (Divizia
B) ; • Terenul Laromet, ora 11 : 
Tehnoinetal — Electronica (Divizia
C) ; o Terenul Triumf, ora 11 : 
Triumf — Voința Slobozia (Divizia 
C) ; » Terenul Veseliei, ora 11 : 
Unirea Tricolor — l.O.R. (Divizia C).

PRAGA 1-1 (0-0)
formațiile : RAPID : Răducanu — 
Pop, Grlgoraș (Savuj, Fi. Marin. 
Niță — Bișniță, M. Stelian, Angelescu 
— Rădoi (Naghi), Neagu (Petcu), Ma
nea. SPARTA: Boștulka — Hrusa. Ro- 
sdekl. Stranski. Chovanec — Peslce, 
Cerniak. Condra — Kotal, Jiros, 
Smitsik. Au măi jucat; V-eeely șl 
Urban,

★
Astăzi, la Buzău. SP'ARTA PRAGA 

evoluează în compania echipei lo
cale GUORLV.

§ 
0 Numărul următor ol ziaru- 

tui nostru va apărea luni 5 
0 mai. Rugăm corespondenții 

din țară să ne transmită 
Ș relatările de la manifestările g: 

cuHural-sportive prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 1 Mai, gr 

g| precum și rezultatele cempe- gr 
|f tițiilor oficiale duminică 4 g 
gr mai, incepînd de la ora 9, g 
gr la numerele de telefon cu- gr 
gr noscute. gi

din etapa a XXV-a, care sc vor 
desfășura duminică : SERIA I :
Metalul Plopeni — Constructorul 
Galați. Petrolul — Progresul Bră
ila, C.F.R. Pașcani — Știința Ba
cău, S. C. Bacău — C.S.M. Sucea
va. Chimia Brăila — S. C. Tulcea, 
RHonul Sâvinești — Gloria Buzău, 
Oțelul Galați — Foresta Fălticeni, 
Ceahlăul — Celuloza Călărași, 
C.S.U. Galafi — Unirea Focșani ; 
SERI A A II-A : Metalul Mija — 
Ș.N.O.. Rapid București — Flacă
ra Moreni, Voința București — 
Metroul Brașov, Oltul St. Gbcur- 
ghe — Electroptrtere, Progresul 
București — Gaz Metan, Dinamo 
Slatina — C. S. Tirgoviștc, Trac
torul Brașov — Autobuzul Bucu
rești, C.S.U. Brașov — Metalul 
București, Automatica Alexandria 
— Metalul Drobeta Tr. Severin : 
SERIA A III-A : Vulturii T. Lu
goj — Minerul Moldova Nouă, 
Rapid Arad — Minerul Baia Sprie, 
Avieșul Turda — Victoria Cărei, 
Șoimii Sibiu — Mureșul Deva, Mi
nerul Baia Marc — Ind sirmei C. 
Turzii, U. M. Timișoara — F. C. 
Bihor, Victoria Călan — Metalul 
Aiud. Corvinul Hunedoara — 
C.F.R. Timișoara, Minerul Ani
na — Metalurgistul Cugir.

Din programul acestei etape ies 
în evidență jocurile Petrolul — 
Progresul Brăila și U. M. Timișoa
ra — F. C. Bihor. S. C. itacău. 
Rapid, Progresul și Șoimii evolu
ează pe teren propriu, ceea ce le 
dă speranța să-și mențină poziți
ile sau. în cazul sibionilor. «â se 
apropie, din nou, de lider. |C. A.).

LOTUL DE TINERET <23 de ani) 
PENTRU JOCUL CU DANEMARCA
In vederea pregătirii partidei 

de la 10 mai, U Copenhaga, 
cu selecționata d^iilară a Dane
marcei, in campionatul •tfropeun, 
lotul de tineret al țării noastre se 
va reuni luni dimineață, ’la ora 
10,30, la sediul F.R.F. Antrenorii 
Comei Drăgușin și Ion Nunweiiler 
au convocat următorii jucători : 
M orara și Jivan — portari ; Pu- 
rima. Smarandache, FI- Marin, 
Grlgoraș, Lucuță și Mihai — fun
dași ; Dnmitrni IV. Betaeanu și 
I. Marin — mijlocași : Troi, Mul- 
țescu. Dănilă» Manca șl M. Ilădu- 

l canu — atacanți.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO SPECIALA DIN 
23 APRILIE 1975 :

FOND GENERAL DE CtȘTIGURI :
1.5CT.S10 ici.

FAZA I; Extragerea I; 63 78 66

11 61 85 31 82 8. Extragerea II : 24 
88 13 76 3 18 77 19 10.

faza II : Extragerea III : 80 12
43 25 39. Extragerea IV : 1 90 79 54 
5 2. Extragerea V : 78 74 8 75 1 82 26.

FAZA III : Extragerea VI : 24 39 57 
8 16 52 71 37 32 3. Extragerea Vil : 
55 33 15 82 80 61 51 5 64 40 54 79.



CONSTANTIN ALEXANDRU-
PENTRU A DOUA OARĂ In campionatul european lie rugby, duminică la Madrid

CAMPION AL EUROPEI
(Urmare din pag. 1)

de victorii categorice în primele 
tururi, reprezentantul nostru _ s-a 
calificat în turneul final alături 
de sovieticul Vladimir Ccboksarov 
si francezul Andrfi Bouchottle. In 
rc-MMl cu Ccboksarov, sportivul 
român a luptat reținut, evitînd 
angajările cu adversarul, motiv 
pentru nare a fost descalificat 
(min. 5 50). In disputa Dcntru lo
cul 2, î” compania lui A. Bou- 
choule, Enache a imprimat luptei 
un ritm extrem de viu, atacînd în 
permanență. După ce a reușit cî- 
teva fixări, care i-au adus avan
tajul necesar victoriei. Ion Ena
che a atacat în continuare dezlăn
țuit. obligindu-i pe arbitri să-1 
descalifice pe Bouchoule. Și ast
fel, campionul român a intrat in 
posesia medaliei de argint, ceea 
ce constituie un frumos succes, pe 
deplin meritat.

Celălalt sportiv român calificat 
în etapa luptei pentru medalii a 
fost Nloolae Martinescu. El l-a 
întîlnit pe maghiarul J. Farkaș, 
de care a fost învins prin des
calificare. după ce îl condusese la 
puncte cu 2—0, clasîndu-se astfel 
pe locul 4 la cat. 100 kg.

Iată primii trei clasați la toate 
categoriile : 48 kg : 1. CONSTAN
TIN ALEXANDRU (România), 2. 
A. Sumakov (URSS), 3. F. Sereș 
(Ungaria) : 52 kg : 1. Rolf Krauss

ECHIPA ROMÂNIEI 
VA JUCA PENTRU LOCUL I

Neașteptatul (și nedoritul) „egal" al reprezentativei 
noastre de rugby în meciul cu Italia (3—3) a relansat 
ultima confruntare a „tricolorilor" in campionatul euro
pean. Este vorba despre partida pe care ei o vor sus
ține duminică, la Madrid, cu XV-le Spaniei, formație 
deloc de neglijat, cu atît mai mult cu cit joacă acasă 
și va căuta, în fața propriilor suporteri, să se impună.

Dar băieții noștri, căliți în grele „bătălii" (duminică 
ei susțin al 102-lea meci inter-țări). nu pleacă la Ma; 
drid copleșiți de complexe. Ei vor face totul spre a-și 
apropria victoria și, implicit, locul I în campionat I

Formația care va face deplasarea în Spania nu va 
suferi modificări. Se va renunța doar la serviciile 
aripei Burghelea (accidentat), care va fi înlocuit de 
constănțeanul Motrescu. Iată, de altfel, echipa preco
nizată a începe jocul : Durbac — Constantin, Nica, Ma- 
rica, Motrescu — Nicolescu, Bărgăunaș — Pop. căpita
nul formației. Postolache, Fugigi — Daraban, Mușat — 
Ciornei, Munteanu, Dinu. Rezerve : Alexandru Dumitru 
și Paraschiv (pentru liniile dinapoi), Stoica și Boroi 
(pentru înaintare).

Spaniolii, reanimați de victoria lor de duminica, de 
la Praga (13—7), care 1<K deschide noi perspective în 
clasament, vor alinia, probabil, echipa standard : Ipina 
— Del Rey, Corujo, Gijon, Santana (De Ia Torre) — 
Moriche, Zuleta — Bueno, Epalza, Sabate — Menendez 
(Angel Garcia), Rodriguez — Mocoroa. Zapiain, Mo- 
neo. Intilnirea va fi arbitrată de francezul Messan.

(D. C.).

La Skien, în Norvegia

A X-a IDIJII A CAMPIONATELOR 
EUROPENE FEMININE OE GIMNASTICĂ

ION ENACHE

CONSTANTIN ALEXANDRU 

choule (Franța) ; 90 kg : 1.
Gheorghi Pctkov (Bulgaria), 2.
V. Neceaev (URSS), 3. D. Heuer 
(RDG) ; 100 kg: 1. Nikolai Bal- 
boșin (URSS), 2. F. Albrecht 
(RDG), 3. J. Farkaș (Ungaria), 4. 
N. Martinescu (România) ; +100
kg : 1. Janos Rosznyai (Ungaria), 
2. N. Dinev (Bulgaria), 3. A. Kol- 
cinski (URSS)... 5. R. Codreanu 
(România).

în clasamentul, neoficial, pe 
națiuni. România ocupă locul 6, 
cu 18 puncte, deși a prezentat nu
mai opt concurenți. Primul loc a 
fost ocupat de URSS, cu 48 p. 
Urmează în clasament: 2. R. D. 
Germană 23 p, 3, Bulgaria 21,33 p, 
1. Polonia 21 p. 5. Ungaria 20 p, 
fi. România 18 p, 7. Suedia 15 p, 
8. Turcia 10 p cto.

Joi, în aceeași sală, vor începe 
campionatele europene de lupte 
libere, la care participă și spor
tivi români.

Costin CHIRIAC

CLASAMENT

1. Franța 4 3 0 1 108—30 10
2. România 3 2 1 0 34—19 8
3. Italia 3 1 1 1 31—22 6
4. Spania 3 1 0 2 19—72 r
5. Cehoslovacia 3 0 0 3 16—65

PALMARESUL INTÎLNIRILOR ROMANIA — SPA-
NIA : Liege (1958) 14—12 ; Constanța, (1973) 16—3 ; Ti
mișoara (1974) 20—9.

Orașului Skien, din 
Norvegia, îi revine cin
stea de a găzdui cea de-a 
X-a ediție a Campionate
lor europene de gimnasti
că feminină, la care și-au 
anunțat prezenta 40 de 
sportive din 22 de țări, 
întrecerea este progra
mată la finele acestei 
săptămîni, noile campioa
ne continentale urmînd a 
fi desemnate sîmbătă și 
duminică. în prima zi, 
se va desfășura concursul 
general, iar duminică vor 
avea loc finalele pe apa
rate. Ca de obicei, sînț 
prevăzute numai exerciții 
liber alese, prilej pentru 
participante să-și etaleze 
întreaga gamă a posibili
tăților, măiestria și vir
tuozitatea lor.

Numele anunțate la 
comitetul de organizare 
ne fac să anticipăm o 
dispută extrem de inte
resantă, de ridicată va
loare tehnică. Federația 
sovietică, avîndu-le la 
dispoziție, printre altele, 
pe Ludmila Turișceva, 
multiplă campioană mon
dială și olimpică, Oîga 
Korbut, Neli Kim și El
vira Saadi, are încă ezi
tări In privința formulei 
definitive, în timp ce alte

foruri au fost mai fer
me în opțiuni, astfel că 
participantele sint deja 
cunoscute.

După cum s-a mai a- 
nunțat, federația noastră 
de specialitate a selec
ționat pentru Campiona
tele europene pe Alina 
Goreac, dubla finalistă 
de la precedentele cam
pionate mondiale și me
daliată cu argint și bronz 
la C.E. de la Londra, din 
1973, precum și pe Nadia 
Comăneci, cea de la care 
așteptăm cu toții o com
portare bună și o depli
nă afirmare pe plan in
ternațional. Sub conduce
rea antrenorilor Nicolae 
Covaci și Bela Karoly, 
sportivele noastre s-ai^ 
antrenat intens in ultima" 
perioadă, au avut evo
luții promițătoare în în
trecerile internaționale și 
este de așteptat ca ele să 
concureze în plenitudinea 
posibilităților lor in sala 
sporturilor din Skien.
Simbătă. sportivele noas

tre vor concura în ace
eași grupă cu gimnastele 
din Polonia, Italia, Fran
ța și Austria, urmind să 
înceapă la sol si să în
cheie întrecerea la bîrnă.

(C. M.).

ALERGĂTORII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT
MARATONUL REDUS

Alergătorii români de maraton 
au participat cu succes la cel de 
al XXXV-lea tur Hluboka (25 km), 
în Cehoslovacia. Ștefan Constantin 
(lh 18:14,0) și Ion Iagher (lh 19:15,2) 
s-au clasat pe locurile 3 și — res
pectiv — 4. după elvețianul Kurt 
Hiirst (lh 18:08,0) și polonezul Ka-

„TURUL HLUBOKA"
zimierz Orzel (lh 18:12,0). Datorită 
acestui fapt, victoria pe echipe a 
revenit reprezentativei României, 
urmată de Austria, Cehoslovacia I, 
Italia, Elveția, Cehoslovacia II, 
Franța. Au terminat cursa 55 de 
alergători.

TiNĂRA GIMNASTĂ EVA PANITI
ÎNVINGĂTOARE ÎN BULGARIA

După cum am mai anunțat, la 
Pernik s-a desfășurat intilnirea de 
gimnastică dintre echipele de ju
nioare ale Bulgariei și României. 
Un frumos succes a repurtat. la 
individual compus-, tînăra Eva Pa- 
niti (37,05 p) din reprezentativa 
României. Pe locul următor, o altă 
gimnastă româncă — Nicoîeta Ion 
(36,70). Pe echipe: Bulgaria 180,95, 
România 180,25.

(RFG), 2. V. Arutiunov (URSS), 
3. B. Tabur (Turcia) ; 57 kg : 1. 
Ivan Frigici (Iugoslavia), 2. F. 
Mustafin (URSS). 3. B. Drechsel 
(RDG).. 6. I. Dulică (România) ;
62 kg : 1. Kazimiersz Lipien (Po
lonia), 2. A. Kavkaev (URSS), 3. 
S. Bazarov (Bulgaria) ; 68 kg : 1. 
Andrej Supron (Polonia), 2. V. Kus- 
min (URSS). 3. L. Skjoeld (Sue
dia)... fi. St. “ ‘ *
71 kg: 1. Jan Karlsson (Suedia), 
2. K. Gdpfcrd (RDG), 3. W. Ma
cha (Cehoslovacia); 82 kg : 1. Vla
dimir Ccboksarov (URSS), 2. Ion 
ENACHE (România), 3. A. Bou-

Rusu (România) :

„SALATIEBA DE ARGINT" 
ESTE DIN NOU ÎN JOC

cursă, în
32 la start, 
întreceri a 
trecută — se apropie de fazele

zona europeană a 
Cea mai „grăbită4* 

tenisului — startul

-------- CUPA DAViS'75
(ZONA EUROPEANĂ)

GRUPA A
Turul 1 TurulH
saw. . . . -

Elveția. . . .
Tolonia_ _
, urtugalia..

16 ECHIPE LA TURNEUL FINAL
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i 1—.

România

AL C. M. DE FOTBAL '78

ITALIA

20 de echipe sînt in 
„Cupei Davis“. Au fost 
dintre edițiile supremei 
s-a dat încă din toamna 
decisive, cind Vor intra în luptă și capii de serii. Echipa 
României, anul trecut finalistă zonală, va juca direct 
in semifinalele de grupă, programate în a doua de
cadă a lunii iulie.

Pentru moment, asistăm la disputarea turului 3, în 
cadrul căruia se întîlnesc — la sfîrșitul acestei săptă
mîni — în grupa noastră : Monaco — R. A. Egipt, Un
garia — Olanda, Franța — Belgia, Iugoslavia — Bulgaria. 

Alte patru meciuri 
sînt programate în 
a doua grupă.

Întîlnirile, 
zona europeană, ur
mează să ia sfîrșit 
înainte de 27 iulie. 
Echipa 
toare în grupa A 
va juca, 
nuare, 
pioana zonei 
ricane, încă 
semnată, 
toarea grupei B va 
întîlni, în faza in
terzonală, echipa 
Australiei, campioa
na asiatică (4—0
cu Noua Zeelandă, 
in finală).

La F'oreasca, în cel de-al doilea meci al echipelor de tineret

ROMANIA-R.F. GERMANIA 3-0, LA VOLEI
‘ Marți după-amiază, în sala Flo- 
<reasca, n avut loc partida 
șă dintre reprezentativele 
line de volei (tineret) ale 
niei și R. F. Germania,

revan- 
mascu-
Româ- 
echipc 

care au intrat în plină pregătire 
pentru C.E. din iulie. Jocul a 
fost de data aceasta mai curat de 
ambele părți, dar la fel de dis
putat ca și în prima întilnire. Su
periori din punct de vedere teh
nic, voleibaliștii noștri au reușit 
să cîștige cu 3—0 (11, 13, 10), după 
75 de minute. Oaspeții au făcut 
o bună impresie prin jocul tac
tic bine pus la punct și prin va
loarea cîtorva jucători : Jorg Zan-

der, Lude Burckhart, Horst Rath 
și Robert Effler. In ceea ce pri
vește echipa noastră, antrenorul 
Tănase Tănase ne spunea după 
meci că sextetul său a acționat 
mai legat, dar că un salt valoric 
al echipei este de așteptat în eta
pa a doua a pregătirii. Au jucat: 
ROMANIA — Băroiu (Popescu), 
Chezan, Corcheș (Zoiia), Enescu 
(Cotoran), Vrîncuț, Macavei ; R.F. 
GERMANIA : Honig (Eisener), 
Burckhart, Rath (Detttner), Ef
fler, Zander, Kampa. în deschi
dere, România (lot olimpic) — 
Steaua 3—0.

în

învingă-

în 
cu

conti- 
cam- 
ame- 
nede- 

Cîștigă-

Iran....
Liban._.

danemarca 
Grecia.™ 
| Anglia...

GRUPA B

Monaco...
R.â.Egipt
Ungaria_
Olanda_ _

ECHIPELE NOASTRE DE 
DE JUNIORI DE

POPICE PENTRU CE
LA BUDAPESTA

Intre 
sc vor 
a IV-a 
ropene 
petiție 
și jucătoare (pină la 23 de ani) din 
opt țări. Țara noastră va fi repre
zentată de echipe complete. Cele 
două formații au următoarea com
ponență : Elisabeta Sziiagyi (de la 
Voința Tg. Mureș), dublă campioa
nă europeană, Elena Lupoaie, Eli
sabeta Badea (Voința București),

3 și 9 mai, la Budapesta 
disputa întrecerile celei de 
ediții a campionatelor eu- 
de juniori la popice, corn- 
la care participă jucători

Elena 
Gyongy 
via Macsim și Bălașa Mirică (La- 
romet București) — antrenor Teo
dor Buzca ; Grigorc Marin (Olim- 
pia-Constructorul București). Cezar 
Lebădă (Constructorul Galați), Ho- 
ria Ardac (Voința ~ 
tor Miclea (Jiul 
Moldovan (C.F.R. 
Iexandru Naszodi 
Mare) și Mihai
Cîmpina) — antrenor Roger Ccmat.

Vașile (Rapid București), 
Sziics (Voința Oradea), Sil-

București), Vic- 
Petrila), Liviu 
Tg. Mureș), A- 

(Minerul Baia 
Vartic (Flacăra

PE SCURT • PE
ATLETISM • Concurînd la Kobe (Ja

ponia), Irena Szewinska a alergat 200 
m în 23,5 • In concursul profesionist 
de la Kansas City, kenyanul Ben Jipcho 
a cîstiqat probele de o milă în 3:59,7 
și două mile în 8:35,6. Alte rezultate : 
60 y — Jackson 6,0 ; prăiină — Seagren 
5,33 m ; qreutate — Oldfield 21,37 m ; 
60 yq — Milburn 6.9 O Concurs de de
catlon la Des Moines (Iowa) : B. Jen
ner — 8139 p, cel mai bun rezultat al 
sezonului.

BASCHET • Pentru a 15-a oară, echipa 
TTT Riga a devenit campioană femini
nă a U.R.S.S.

BOX • Campioni internaționali ai 
Franței, în finalele desfășurate la Rou
en : cocoș — Cosentino : semiușoară — 
Garcia ; pană — Gajda (Polonia) : 
ușoară — Bucquet ; mijlocie — Kucharczik 
(Polonia) ; semigrea — Wctbled O En
glezul John Stracey și-a păstrat centura 
de campion profesionist al Europei la 
cat. semimijlocle, învingind pe elveția
nul M. Hebeisen, prin abandon, în re
priza a 6-a, la „Albert Hall" din Lon
dra.

CfCLfSM • Luis Ocana s-a apropiat la

DAKAR, 30 
final al Campionatului mondial 
fotbal din anul 
Argentina, se _ _
chea formulă, adică cu 16 formații 
și după același sistem ca la ultimul 
campionat din R. F. Germania. Aceas
tă hotârîre a Comisiei executive a 
F.I.F.A. nu exclude definitiv proiec
tul de a se mări numărul finaliste*- * 
lor pe viitor. F.I.F.A. va experimenta 
diverse formule pentru a spori nu
mărul 
nale. 
ca ia 
fotbal 
anul 1977 în Tunisia, 
să reunească 24 de echipe.

(Agerprcs). — Turneul 
de 

1978, programat în 
va disputa după ve-

participantelor la turneele fi- 
In acest sens, s-a convenit 
primul campionat mondial de 
pentru juniori, programat în 

— • • turneul final

CEHOSLOVACIA PORTUGALIA

PRAGA 30 (Agerprcs). — Miercuri 
în nocturnă, la Praga. în cadrul cam
pionatului european de fotbal, selec
ționata Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 5—0 (3—0) echipa Portuga
liei. Cele 5 puncte au fost realizate 
de Bikovskl (2), Nehoda (2) șl Pe- 
tras. Jocul a fost urmărit, de peste 
25 000 de spectatori.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
31 sec de liderul M. Lașa, dupâ 7 eta
pe desfășurate în Turul Spaniei • Ru
tierul sovietic Gusiatnikov conduce în 
cursa internaționala din Franța, dupâ 
trei etape.

FOT3AL • în preliminariile turneului 
olimpic, la Los Anqeles, în meci retur : 
S.U.A. — Bermude 2—0 (1—0) ; învinsa
în primul joc cu 3—2, echipa S.U.A. s-a 
calificat pentru turul următor, în care 
va juca cu echipa Mexicului • !n „Cu
pa Africii", la Accra, în meci retu» : • 
Ghana — Mall 4—0 (1—0) ; Mali câști
gase primul joc cu 3—1 ; așadar, Ghana 
se califica pentru turul 2, urmînd să 
joace cu Marocul. • Două restanțe in 
campionatul englez : West Ham Uni
ted — Arsenal 1-0 și Tottenham Hots
pur — Leeds United 4—2 • In campio
natul sovietic (etapa a 4-a) : Dinamo 
Kiev — Șahtior Donețk 3—1, Torpedo 
Moscova — Cernomoreț Odesa 0—1, Zenit 
Leningrad — Karpatî Lvov 3—2, Dnepr 
Dnepropettovsk — Zaria Voroșilovqrad 

2—1, SKA Rostov pe Don — ȚSKA Mo» 
cova 0—0, Dinamo Moscova — Pahtako* 
Tașkent 3—0, Spartak Moscova — Dinamo 
Tbilisi 2—0. In clasament conduce, neîn-

vinsâ, Dinamo Kiev 
puțin).

SCHI o Slalomul 
les Bains (Elveția)

cu 6 p (un joc mai

uriaș de la Loeche 
------ ,------ a revenit

Couttet (Fr.j la feminin si I 
Amplatz (it.) la masculin.

ȘAH • Turneu fulger ia 
Balașov o1/, (din 12), Korcinoi 7, Vasiu- 
kov 6*/j p. a Turneul internațional do 
Sah de la Vrnjacka Banja s-a încheiat cu 
trei cîștigători: Gipslis (U.R.S.S.), Ostouici 
(Iugoslavia) și Vadasz (Ungaria), fiecare 
cu cite 10*/, puncte din 15 posibile. Vic
tor Ciocâltea s-a clasat pc locul zece, 
cu 7 puncte.

TENIS O Rezultata din turneul do la 
Nisa : Kuki — Alvarez 6—3, 6-1 ; Mart- 
darino — Meier 6—3, 3-6, 6—3 : Naege- 
len — Phillips Moore 3—6, 7—5. 7—5 :
Hombergen — Loyo Mayo 5-7, 7—5, 6—1 ; 
lauffret — Farrell 2—6. 6—4, 6—4.

t Martinet 
lui Diego

Moscova :

VOLEI • Echipa R. F. Germania a 
cîștlgat turneul de la Oberhausen (3-0 
cu Finlanda șl 3-0 cu Franța), calîfi- 
cîndu-se pentru C.E. feminin.
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