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I ÎN CELE DOUĂ TABERE, PREGĂTIRILE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România și to
varășa Elena Ceaușescu. au parti
cipat miercuri 
Ia festivitățile 
plinirii a 375 
prima unire politică a Țărilor 
Române dc către Mihai Viteazul și 
a două milenii de atestare docu
mentară a orașului Alba Iulia.

împreună cu secretarul general 
al partidului, au luat parte la acest 
jubileu tovarășii Manea Mănescu, 
Janos Fazekas, Gheorghe Pană. 
Dumitru Popescu, Ilie Vcrdeț, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță.

în această zi de glorioasă ani
versare, aici, la Alba Iulia, — 
veche vatră strămoșească, simbol 
al luptei și biruinței pentru uni
tate, independență națională și 
progres social — a vibrat puternic 
inima întregii țări. Toți cetățenii 
orașului sărbătorit, ai județului 
Alba — iar prin intermediul pos
turilor de radio și televiziune — 
toți cetățenii patriei, români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, au retrăit, cu intensă 
emoție și mindrie patriotică, cu sa
tisfacția strălucitelor izbinzi socia
liste de astăzi, aceste momente 
memorabile ale trecutului național, 
ale istorici noastre de ieri și de 
totdeauna, au adus omagiul lor 
fierbinte luptei grele și îndelun
gate a poporului român pentru o 
Românie unită, independentă și 
suverană.

Va rămîne neuitată în memoria 
și sufletul locuitorilor din Alba 
Iulia această zi deosebită, în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a par
ticipat impreună cu ei la marea 
aniversare, s-a aflat din nou în 
orașul ce pășește in al treilea mi
leniu dc existență, precum și con
ferirea înaltului ordin „Steaua Re
publicii Socialiste România" cl. I. 
municipiului Alba Iulia.

Locuitorii așezărilor de pe în
tregul itinerar al vizitei au pri
mit cu puternică însuflețire pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, exprimindu-și, 
prin ovații și aclamații nesfirșite, 
bucuria de a avea din nou în mij
locul lor pe secretarul general al 
partidului, adinca lor satisfacție 
pentru atenția cu care urmărește 
activitatea și progresele înregistrate 
de unitățile economice în care lu
crează.

Acestor sentimente de profundă 
gratitudine și nestrămutată inerc-

Ia Alba Iulia 
consacrate îm- 
de ani de la

dere le-au dat glas miile dc locui
tori ai Aiudului, ai satelor și co
munelor învecinate, care prin a- 
plauze și urale au întimpinat Ia 
aterizarea elicopterului prezinden- 
țial pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La Aiud a fost vizitată între
prinderea metalurgică Aiud, pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mai vizitat-o in anul 1972.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid șl de stat 
au sosit la Alba Iulia. intimpinați 
de o atmosferă entuziastă, de mare 
sărbătoare.

în orașul de reședință al ju
dețului. primul popas s-a făcut la 
noua turnătorie de piese din fontă 
pentru mașini unelte, aflată in 
fază avansată de construcție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit apoi la întreprinderea de u- 
tilaje și piese de schimb, care a 
mai fost vizitată în 1972.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu parcurg, 
apoi, într-o mașină deschisă, prin
cipalele străzi ale orașului, răs- 
punzind aclamațiilor entuziaste ale 
mulțimii. Este vizitat cel mai nou 
cartier de locuințe, „Platoul roma
nilor", unde s-au înălțat in ultimii 
ani 4 200 apartamente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt in
vitați apoi să viziteze și Liceul 
„Horea, Cloșca șl Crișan".

Oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre Muzeul Unirii, amenajat in 
incinta Cetății din Alba Iulia.

în aplauzele înflăcărate ale nu
meroșilor cetățeni, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i s-a inminat, 
în semn de înaltă prețuire și caldă 
ospitalitate, cheia de aur a ora
șului de către primarul municipiu
lui, Nicolae Roșu.

Secretarul general al partidului 
este invitat apoi să taie panglica 
inaugurală a complexului muzeis
tic. puternic centru de cultură.

în continuare, s-au vizitat sălile 
muzeului.

La ieșirea din muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întimpinat 
cu aceeași însuflețire de mulți
mea care poartă, cu 
mindrie, portrete ale 
general al partidului, 
chete de flori, stegulcțe roșii și 
tricolore.

Străbătind aceste adevărate cu
loare vii, însoțit dc gesturile de 
respect și dragoste ale celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți

dragoste și 
secretarului 
flutură bu-

(Continuare tn pag. a 4-a)
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Fotbaliștii scoțieni, la sosirea în Capitală. Foto : Ion MIUAICA
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PRIMELE DECLARAȚII LA

McQUEEN
un joc

Au sosit fotbaliștii scoțieni 
Ieri după amiază, un avion special 
a făcut legătura intre Glasgow și 
București, aducînd în Capitală 36 
de fotbaliști, adică lotul cel mare, 
din care vor fi selecționate echi
pa întîi, care va da replica pri
mului nostru „11“, duminică 1 
iunie, și formația secundă, care 
va juca cu o zi înainte, la Pitești, 
în compania „tineretului 23“.

O primă impresie. Fotbaliștii 
scoțieni par relaxați și refăcuți 
după înfrîngerea de Ia Londra. In 
schimb, antrenorul Ormond este 
mereu încruntat și zgîrcit la vor
bă : „Vă rog să mă iertați, nu fac 
nici un fel dc declarații. Cu 24 de 
ore înaintea meciului, vom putea 
sta dc vorbă".

Un prim contact cu Jardine, că
pitanul echipei : „Cunosc foarte 
puțin fotbalul românesc, pentru 
simplul fapt că nu ne-am întilnit

Un excelent rezultat al poloiștilor noștri

!

ROMANIA-UNGARIA 4-2, LA TORINO
TORINO 28 (prin telefon). Re

prezentativa de polo a României 
a debutat în turneul internațional 
din localitate cu o victorie excep
țională in fața campioanei mondi
ale și europene, echipa Ungariei. La 
capătul unui meci viu disputat, 
Sn care sportivii noștri s-au com
portat remarcabil, poloiștii ma
ghiari au fost nevoiți să părăseas
că terenul învinși pentru prima 
oară în ultimii 4 ani, iar rezul
tatul final de 4—2 (1—1, 2—1, 0—0, 
1—0) reprezintă realmente o per
formanța de valoare.

Școrul partidei a fost deschis de 
maghiarul Horkay, la un contra
atac. In continuare, Zamfirescu a 
ratat un 4 metri, iar D. Popescu 
a egalat din superioritate numerică 
(1—1). Tn repriza secundă, la un 
frumos contraatac, balonul a cir
culat pe traiectoria Zamfirescu — 
Slăvei — Răducanu și ultimul a 
adus conducerea „7“-lui român

șut al lui Sarosi, primind aplauze 
la scenă deschisă. Finalul a fost 
dominat de români. C. Rusu a 
marcat din 4 m (3—2), apoi V. 
Rus a înscris din acțiune, Pollman 
a acordat golul, dar secretariatul 
l-a anulat pe motiv că cele 45 
de secunde de atac se închciaseră, 
iar în ultima repriză, cînd echipa

noastră avea un om în minus, C. 
Rusu (din 4 m) a pecetluit scorul 
final al meciului (4—2).

Tn celelalte partide : Iugoslavia- 
Italia 5—5 ; Spania — Italia (B) 
10—7. In ziua a doua a turneului 
România va întîlni Italia B (dimi
neața) și Spania (seara).

• VOM FI REPREZENTAȚI LA TOATE CATEGORIILE DE GREUTATE
• C. GRUESCU Șl S. CUTOV AU DE APARAT TITLURILE CUCERITE LA

EDIȚIA TRECUTA

AEROPORT

Știu că va fi
frumos! ii

niciodată. Fără îndoială că am ve
nit să ciștigăm, pentru a putea 
continua cursa". Lîngă Jardine, 
McDougall : „Scoția și România 
sînt legate prin rezultatul de ega
litate pe care l-au obținut, fie
care în parte, cu Spania, la Va
lencia și la Madrid. Prin simplă

impresie, înclin să cred că fotba
lul românesc este mai complet dc- 
cît cel spaniol. Cit privește rezul
tatul nostru de la Londra, puteți 
nota că noi am jucat foarte slab 
și că această evoluție poate fi con
siderată o excepție".

Tn grupul scoțian se detașează 
McQueen. Foarte înalt, blond, cu 
ochi albaștri și cu un zîmbet de 
adolescent. E mai volubil decît toți 
ceilalți. îl rugăm să ne explice 
proporțiile scorului de la Londra. 
O face fără ocolișuri, cu o fran
chețe de apărător neobișnuit cu

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

„TRICOLORII" AU SUSȚINUT IERI
UN MECI DE

în liniștea Snagovului, lotul nos
tru reprezentativ urmează, ceas cu 
ceas, programul de pregătire al 
jocului de duminică. „Statul ma
jor", compus din antrenorii Valen
tin Stăncscu și Dumitru Nicolae- 
Nicușor și medicul lotului, dr. Du
mitru Tomescu, se ocupă intens ca 
totul să fie realizat cit mai bine, 
ca fiecare punct din program să 
contribuie la aducerea întregului 
lot in cea mai bună condiție pînă 
la ora partidei.

Primul lucru care a Interesat a 
fost refacerea tuturor jucătorilor 
după etapa de campionat. Așa 
cum anunțam in ziarul nostru de 
marți, patru dintre componenții lo
tului — Dinu, Dobrin, Lucescu și 
Iordănescu — prezentau unele ac
cidentări. Urmarea tratamentelor 
efectuate în primele două zile de 
la reunirea selecționaților au 
făcut ca Dinu, Dobrin și Lucescu 
să se restabilească total. Singurul 
care nu e complet refăcut e Ior
dănescu și tocmai de aceea el nici

VERIFICARE

ANGHELINI

(2—1). Campionii lumii au egalat 
repede prin Sarosi (2—2). La_ acest 
scor ei au beneficiat și 
penalty, FI. Slăvei a apărat lo
vitura, dar ‘ ’ * ..
Pollman a dictat repetarea ei pe 
motiv că D. Popescu (pe care l-a 
și eliminat definitiv din joc) a 
stropit un jucător advers (!). Slă
vei a apărat și cel de al doilea

de un

arbitrul vest-german

Azi vor pleca la campionatele 
europene de box de la Katowice 
componenții lotului național, care 
ne vor reprezenta la întrecerile 
continentale (1 și 8 iunie). Echipa 
României va fi alcătuită din urmă
torii pugiliști, in ordinea celor 11 
categorii : Remus Cozma, Constan- ' 
tin Gruescu, Mircea Tone, Gheor- 
ghe Ciochină, Simion Cuțov, Paul 
Dobrescu. Victor Zilberman, Ale
xandru Tirhoi, Nicolae Chipirog, 
Constantin Văran și Mircea Simon.

Dintre aceștia, Constantin Gru
escu (muscă) și Simion Cuțov 
(semiușoară) își vor apăra titlurile 
de campion european cucerite la 
ediția trecută (Belgrad 1973).

Antrenori : Ion Popa, Constantin 
Nour și Teodor Niculescu. Medicul 
echipei, dr. Petre Radovici. Ca ar
bitru va oficia Constantin Chiriac. 
Conducătorul delegației este Cristea 
Petroșcneanu, secretar general al 
F.R. Box. G. SANDU

nu a apărut in formațiile 
in meciul de antrenament 
în compania formației Autobuzul, 
din Divizia B.

Cîteva ore petrecute în mijlocul 
lotului ne-au convins de atmosfera 
favorabilă în care au loc prepara
tivele în vederea unei partide așa 
de grele cum e aceea de dumini
că, cu Scoția. ■ Foarte cald ne-a 
vorbit despre unitatea puternică a 
lotului, unul dintre cei mai tineri 
titulari ai echipei naționale, 
CRIȘAN : „Ne simțim foarte bine 
și •noi, cei mai de curînd intrați 
în familia echipei naționale. Inter
naționalii mai vechi sînt foarte a- 
tenți cu noi, ne încurajează și așa 
se șl face că întrepătrunderea ge
nerațiilor s-a făcut repede și com
plet. în privința jocului, toți vom

Eftimie tONESCU

utilizate 
d<- ieri.

(Continuare tn pag. 2-3)



11 BOXERI ROMÂNI LA ASALTUL SPARTACHIADA OE VARĂ A ȘCOLILOR Du

PODIUMULUI EUROPEAN
Competițiile mai mici sau mai 

mari de la începutul anului, aptn 
evoluțiile în cadrul antrenamen
telor la lot și, în ultimă instanță, 
gala de verificare din sala Giu- 
lești, de zilele trecute, ne-au dat 
posibilitatea să cunoaștem „la a 
forma celor 11 pugiliști români a- 
Ieși să apară, cu veleități, pe rin
gul din sala „Ronda" de la Kato
wice, in lupta pentru cele ii de 
medalii europene.

Să facem cunoștință cu repre
zentanții noștri, încercind șă-i 
grupăm după asemănarea calită
ților lor.

tn competițiile 
fiind chiar me-

TITLURILE SE APARĂ

în fruntea listei, după cum se 
și cuvine, se află cei doi cam
pioni europeni care trebuie să-și 
apere, la Katowice, titlurile cîști- 
gate la Belgrad cu doi ani în ur
mă. Știm că întotdeauna misiunea 
celui încununat este mai grea in 
fața celor care nu au nimic de 
pierdut și se avîntă fără riscuri 
in lupta împotriva favoriților. Ia
tă de ce știm că sarcina lui Con
stantin Grucscu (Steaua) și a lui 
Simion Cuțov (Dinamo) nu va fi 
deloc ușoară la campionatele eu
ropene.

Campionul categoriei muscă a 
obținut locul în echipa țării — în 
condițiile unei aprige concurențe 
cu foarte talentatul tînăr constăn- 
țean Faredin Ibrahim — tocmai 
pentru că s-a considerat că titu
larul este dator să-și apere pres
tigiul atita vreme cit, la vîrsta de 
30 de ani, capacitățile sale fizice 
sint integre. Dc altfel, chiar ul
tima apariție publică ni l-a ară
tat pe Gruescu stăpîn pe gama 
loviturilor, foarte lucid în acțiuni, 
valorificindu-și bine rutina in 
ring.

în luptă cu surplusul de kilogra
me din ultima vreme, Simion Cu
țov face eforturi deosebit* pen
tru a reveni la normal și a se 
prezenta in ringul continental vîn- 
jos, combativ, plin de acea vitali
tate care i-a speriat pe toți ad
versarii săi la Belgrad. Concomi
tent, mult mai atent cu mijloace
le de apărare — după lecția de la 
Havana — nădăjduim că Simion 
Cuțov va fi, la 23 de ani, la înăl
țimea titlului său de la categoria 
semiușoarâ, cucerit atit de timpu
riu.

zultate anterioare 
internaționale, unii 
daliați ai campionatelor europene. 
Din partea acestora se așteaptă 
confirmarea deplină a posibilită
ților lor. La categoria semimijlo 
cie, Victor Zilberman (Rapid), vi- 
cecampion european (București, 
1969), intr-o spectaculoasă reveni
re — eliberat parcă de „comple
xul Kajdi" — reîncepe la 28 de 
ani, cu o renăscută poftă de lup
te. asaltul pentru intiietatea cate
goriei. la care calitățile sale de 
puncheur ii dau dreptul să aspire. 
Vicecampion european (Belgrad, 
1973) și Mircea Tone (B. C. Ga
lați) la categoria cocoș, pornește 
la luptă, la 26 de ani, cu atuul său 
de pugilist ofensiv, perseverent in 
atacuri furibunde (uneori negli- 
jind apărarea), cu un mare con
sum de efort care adesea exas
perează pe adversar.

La categoria ușoară. Paul Do- 
brescu (Dinamo) are dreptul la 
o revanșă după neșansa care l-a 
privat, la ediția precedentă de la 
Belgrad, de un meritat acces 
podiumul premialilor. Bine 
gătit fizic, variat în lovnuri, 
putere de luptă exemplară, 
brescu (26 ani) trebuie să sc 
mc la Katowice. Participant la 
campionatele mondiale de la Ha
vana, Remus Cozma (Dinamo) are 
un nou prilej de a încerca să 
se impună (la 24 de ani) printre 
semimuștele continentale, cu gin- 
dul ca data viitoare va fi rîndul 
noii generații (și că Teofil Ghinea 
atit așteaptă...).

cestui eveniment. Cel mai ttnăr 
membru al echipei (20 ani) este 
neașteptatul ' titular al categoriei 
mijlocii : Nicolae Chipirog (Stea
ua), care nu trebuie să uite că 
tine locul unui as al marilor com
petiții (Aloc Năstac) și să găseas
că în acest fapt un stimulent pen
tru confirmarea calităților sale : 
bună conformație fizică, forță, ra
piditate. Inedit este șl reprezen
tantul nostru la categoria grea, tî- 
nărul de 21 de ani Mircea Simon 
(Dinamo) care, in putinele meciuri 
disputate pînă acum, a dovedit o 
înaltă capacitate de apărare, vi
teză de execuție, frumoase cunoș
tințe tehnice.

Victor BANCIULESCU
Paul IOVAN

SPRE DEPUNĂ CONFIRMARE

Lotul nostru cuprinde încă pa
tru boxeri consacrați, cu bune re-

CONCURSURI ALE
dintre

I pre- 
interna- 
ziarulul 

Iordan și 
— premiul 

maraton redus) :

La sHrșitut săptâminii cîțiva < 
fruntașii atletismului nostru vor fi 
zenți la startul unor competiții 
ționale : Moscova — Premiul 
Pravda (29—30 mai) : Marin 
Frederic Schneider ; Moscova 
ziarului Trud (1 iunie ; maraton reaus; ■ 
Nic. Dumitru, Stei. Marcu. Hie Cioca; So 
fia - concursul ziarului Narodna mladei 
(31 mai — 1 iunie) : Mihaeta Loghin. 
Doina Bădescu, Roxana Vuiesca, Șt. Lă- 
zârescu, B. Bedrosian, Gh. Megeleo, 
C-tin Grigoraș, Lorand Tărok, Z. Heghe- 
duș, Stan Tudor ; Bourgeg (3i mai) — 
tentativă de racord mondial pe 3000 m 
femei — Natalia Andrei.

• Stadionul .1 MM* din Constanța 
găzduiește simbătâ șf duminica intilnlrea 
internațională dintre echipele de juniori 
ale României și Greciei. Pentru unii 
atieți acest concurs reprezintă ultima ve-

DEBUTANJII

MILITARE DE MAIȘTRI Șl SUBOFIȚERI
între 20 și 25 mai. Brașovul a 

găzduit etapa finală a Spartachia- 
dei de vară a școlilor militurc de 
maiștri și subofițeri.
probelor, desfășurate pe cele mal 
frumoase baze sportive brașovene, 
s-au prezentat numeroși conctt- 
renți calificați în întrecerile preli
minare La care au luat parte 
toți elevii școlilor militare a- 
mintite. Aceasta reliefează preo
cuparea susținută a factorilor mi
litari de răspundere de a transpune 
in viața, la specificul armatei, 
hotărîrile de partid cu privire la 
practicarea continuă și sistematică 
a cxercițiilor fizice și sportului, 
însăși organizarea succesivă a e- 
tapelor finale ale competițiilor de 
masă grupate în Spartachiada mi
litară de vară denotă munca sus
ținută 
tuturor 
militar
Astfel, 
fițeri, de la Sibru, de la începu-

La startul

de cuprindere integrală a 
nivelelor învăț 'mintului 
în practicarea sportului, 

după finala școlilor de o-

ECHIP
tul lunii mai, a avut loc la Bra- 

ocupăm. 
se des- 
pentru

CEA

spre 
pre- 
cu o
Do- 

afir-

în grupa debutanților la campio- 
natele europene se găsesc două 
nume care și-au făcut loc de ci- 
tava vreme in palmarescie inter
naționale. Gheorghe Ciochină 
(Steaua) preia, la 24 de ani. șta
feta pe care i-a predat-o excelenta 
pană Gabriel Pometcu. Tocmai de 
aceea, el va trebui să valorifice 
soliditatea ținutei sale în ring, a- 
plicind cunoscutele sale lovituri 
cu ambele brațe. La categoria se
migrea, Constantin Varan (C.S.M. 
Reșița), fără a poseda un registru 
prea larg de execuții tehnice, reu
șește (la 25 de ani, după doar 
cițiva ani de box) să pună în di
ficultate pugiliști redutabili de 
clasă internațională.

Cu robustețea sa de luptător în 
ring, Alexandru Tîrboi (Farul) ob
ține galoanele de internațional 
24 de ani ; debutul său trebuie 
stea sub semnul încurajator al

ARE ȚI10R NOȘTRI

în campionatul de rugby,
A

LUPTA RĂMÎNE DESCHISĂ, PASIONANTĂ!

la 
să 
a-

înaintea campionatelor mondiale 
de la Poitiers (Franța) din 5—7

DECATLONIȘTI1 IN ÎNTRECERE
In meciul de decatlon R. F. Germa

nia — Rumania, desfășurat recent 
la Pliezhausen, victoria a revenit 
formației vest-germane cu 30433 p la 
28678 p. lată locurile și rezultatele 
individuale ale decatloniștilor ro
mâni : 2. Vasiie Bogdan 7727 p, 7. 
Miliai Nicolau 7292 p, 9. Gh. Lixan- 
dru 7004 p, 10. Dobre Savcnco 6655 p. 
La sfîpși’ul săptămînli viitoare echi- 
pa de decatlon a României va evo
lua la Paris în compania formați
ilor Italiei și Franței.

Turneele finale ale campionatu
lui de rugby au ajuns la jumătate 
de drum. Interesul pentru între
cerea internă supremă este, pe mai 
departe, major. Bătălia pentru 
titlu are acum două protagoniste : 
Farul și Dinamo. Prima dintre ele 
a arătat, și in ultima clapă, că 
formează un „XV“ foarte puternic, 
care știe să joace un rugby mo
dern, cu o concepție tactică exce
lentă. Merituosul antrenor Mihai 
Naca dispune de individualități de 
valoare, insa lucrul cel mal impor
tant pe care l-a realizat constă in 
închegarea unei ECHIPE. Dacă 
constănțenii tranșează in favoaroa 
lor și cea de a doua manșă a in- 
tilnirii cu Dinamo (care va avea 
loc in Capitală la 8 iunie), ei își 
vor apropria, cu o săptămină îna
inte de finiș, tricourile de cam
pioni. In schimb formația din șos. 
Ștefan ccl Mare are nevoie de trei 
victorii, in tot atitea partide pe 
care le mai dispută. Un obiectiv 
greu de atins, dar nu imposibil, 
pentru Ion țuțuianu și băieții săi. 
Cu o incisivă linie de treisterturi, 
cu o înaintare capricioasă, dar ca
pabilă de mobilizare 
Dinamo poate 
greu, decisiv, in

De la meciul 
armatei franceze, 
tr-un declin evident. Actuala cam
pioană a pierdut „trenul" și va 
trebui să facă eforturi serioase 
pentru a scăpa de locul IV. Este 
de neacceptat ca un asemenea lot 
de excepție (ne referim îndeobște 
la pachetul de înaintași), la cirma 
căruia se găsește antrenorul eme
rit Pclre Cosmănescu, să 
haotic, parcă fără interes, 
vlagă. Cealaltă fruntașă, 
Petroșani, luptă frumos acasă, dez- 
iluzionînd, insă, in deplasare.

In turneele de mijloc, mai con
stante se dovedesc Sportul studen-

țese. Politehnica Iași și C.S.M. Si
biu. La celălalt pol, Univ. Timi
șoara, unde ceva parc in neregulă. 
Aceasta a învins detașat o bună 
formație (T.C.Ind. C-ța), pentru 
ca, după șase zile, să capoteze în 
Parcul Copilului. In reviriment : 
Grivița Roșie.

„Disputa supraviețuirii" are un 
lider incontestabil in garnitura 
pregătită de Titi lonescu. Con
structorul Buzău este singura divi
zionară A care a acumulat maxi
mum de puncte și, în mod normal, 
va evolua și la viitoarea ediție 
pe prima scenă. A doua șansă a- 
parținc Gloriei, deși, cel puțin teo
retic, nici Rapid, nici mai ales 
Vulcan nu sint Încă retrogradate. 
Nedreaptă este intr-un fel soarta 
giuleștenilor, pe care Ion Teodo- 
rescu i-a învățat rugby, dar timpul 
necesar acumulărilor a fost prea 
scurt...

Așadar, lupta rămine pasionantă, 
fiecare partidă se anunța a fi ju
cată la cea mai inaltâ tensiune 1

Geo RAtfCHI

șov finala de care ne 
In continuare, urmează să 
fășoare, la Breaza, finala 
elevii Liceelor militare.

Concursul de la Brașov 
fruntat pe sportivii militari 
mătoarele loturi : Crișul, 
ța, Jiul, Mureșul, Oltul și Some
șul. întrecerile s-au desfășurat la 
atletism, gimnastică, jocuri sporti
ve și probe aplicativ-militare. Ni
velul ridicat de pregătire a asigu
rat concursului un caracter dîrz 
și stimulativ, concretizat prin ci
teva rezultate deosebite. Dc pildă, 
numai la atletism s-au Înregistrat 
patru noi recorduri ale Spartachia- 
dei : la 100 și 400 m plat, prin 
elevul sergent Nicolae Lazăr (Ol
tul) cu 11,1 Și '50,9, la 800 m prin 
elevul caporal loan Burian (Mu
reșul) cu 2,05 și la ștafetă 4 X 100 
m, cit 46,0 obținut de lotul Crișul. 
Pe echipe la atletism, clasamentul 
este următorul : 1. Crișul, 2. So
meșul. 3. Mureșul.

Celelalte probe au reunit, în or
dine, următoarele echipe : patrulă 
militară : 1. Someșul, 2. Jiul, 3. 
Mureșul : volei : 1. Jiul, 2. Some
șul, 3. Crișul • handbal : 1. Mure
șul, 2. Crișul.ț^ Jiul ; trintlon mi
litar : 1. Jiul. 2. Oltul 3. Crișul, 
gimnastică: 1. Crișul, 2. Oltul, 3. So
meșul. în clasamentul general, locul 
1 și „Cupa Spartachiadei militat e de 
vară" a revenit lotului Jiul, urmat 
de loturile Crișul și Someșul. Con- 
semnind spiritul de disciplină și 
de inaltă sportivitate imprimat în
trecerilor de educația partlcipan- 
ților, putem concluziona că recen
tele competiții militare de la Bra
șov au constituit un excelent pri
lej de propagandă sportivă, 
succes pe multiple planuri.

Celor mai Merituoși li s-au o- 
ferit premii, diplome, cupe. Din 
partea C.N.E.F.S. au fost decerna
te „Diploma de onoare' 
ciștigător, precum 
diploma „Merite 
cadre cu un aport deosebit în ac
tivitatea sportivă.

Mihai BARA
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OLIMPIA CATARAMĂ A ABANDONAT
noului 
Olim-

superioară, 
spune un cuvint 
această vară.
cu Selecționata 
Steaua este în

Turneul
1. 8

1

3

joace 
fără 

Știința

Turneul

3.
4.

1 
O 
1
0

FARUI, 
ihnaniJ 
Știința 
Steaua

1—4
3 Z
3 3
3 1
3 0

4.4—34
37—40
23—48

5—8
5. Sportul stud. 3 12 0 30—28 7
6. Timiș. 3 11 1 43—34 6
7. T.C. lud. 3 11 1 21—40 ii
8. Grivița Roșie 3 10 2 47—39 5

Turneul 9—12
9. ,,Poli“ Iași 3 2 0 1 59—24 7

10. C.S.M. Sibiu 3 2 0 1 50—41 7
11. Agronomia 3 10 2 31—62 5
12. Rulmentul 3 10 2 12—25 5

Turneul 13—16
13. Constructorul 3 3 0 0 38—12 9
14. Gloria 3 2 0 1 22—24 7
15. Vulcan 3 10 2 20—27 5
16. Rapid 3 0 0 3 20—37 3

J»
Apropierea verii a 

tenție sportul padelel 
Snagov, caiacele ț 
Diba, Patzaichin și ceilalți au ieșit 
de mult „la apă", dar pină de cu- 
rind doar pentru antrenamente. 
Un concurs la Moscova la jumă
tatea lunii, apoi regată la Gând 
și un concurs intern, 
Steaua' 
în activitatea 
majoritatea 
olimpic, 
tuate pină acum, despre 
preolimpic 
l-am rugat 
antrenorul 
de caiac-canoe, prof. Cornel Bârsă- 
nescu.

— La început, citeva cuvinte 
despre pregătirea efectuată pină 
acum.

— După un sezon — 1974 — ne
obișnuit, întins pină spre sflrșitul 
lui octombrie, a urmat o scurtă 
perioadă dc odihnă, după care am 
reluat pregătirea de iarnă. La 
munte mai intii, apoi la bac, și în 
sfirșit pe apă. Am ieșit pe apă

concurs intern, „Cupa 
au angrenat, însă, treptat, 

competilionalâ pe 
component ilor lotului 

Despre pregătirile efec- 
sezonul 

care abia a început, 
să ne vorbească pe 
coordonator al lotului
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TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
DIVIZIONAR LA POPICE PATRU VICTORII ROMÂNEȘTI LA

La primele concursuri ale 
sezon, la aruncarea discului 
pia Cataramă, din Cimpulung Mus
cel, n-a mal răspuns prezent. Ea 
a abandonat activitatea competițio- 
nală la capătul unei cariere sportive 
de aproape două decenii. A Început 
atletismul în anul 1956 cu 29,35 m. 
Cel mai bun rezultat al ei a mă
surat 61,10 m. în 1972. De-a lungul 
anilor a fost de mal multe ori cam
pioană a tării sl la Jocurile Balca
nice. A luat parte 
J.O. (1264—VIII—53,08 
50,20 m) și de trei 
sîndu-se de fiecare 
șase ; 1969—56,63 m, 
1974—58,30 m. CU 60,50 
deținut recordul tării.

Olimpia Cataramă a 
treaga sa activitate de 
un adevărat exemplu 
de hărnicie, de dragoste pentru at
letism.

de două ori la 
m. și 1968—Xtt- 
ori la C.E. cla- 

dată pe locul 
1971—57,22 m șl 

m în 1971 a

fost în în- 
performanță 

de modestie,

PUNCTE NEGRE

începînd de azi, cele mai bune 12 for
mații de popice (șase la femei și tot 
atîtea la bărbați), primele clasate în se
riile campionatului Diviziei A, își vor dis
puta turneul final al competiției pentru 
desemnarea campioanelor pe 1974-1975. 
întrecerile se desfășoară la Brașov, pe 
arene neutre. Echipele feminine vor juca 
pe arena Rulmentul,, iar cele masculine 
pe Hidromecanica. Printre finaliste se nu
mără și actualele campioane ale țării. 
Rapid București (f) și Constructorul Ga
lați (m), care au terminat jocurile în 
serii pe primele locuri. Celelalte formații 
participanle la finală sînt: Laromet
București, Gloria București, Voința Tg. 
Mureș, Voința Cluj-Napoca și Voința Ti
mișoara — la femei, respectiv, Voința 
București, Flacăra Crmpina, Voința Cuj- 
Napoca, Minerul Baia Mare și Jiul Pe- 
trila — la bărbați. Meciul feminin, res
tanță în seria Nord, Voința Craiova — 
Voința Timișoara s-a încheiat cu victoria 
craîovencelor: 2531—249î pd.

lată clasamentele după încheierea jocu
rilor în serii (mai puțin o restanță la 
bărbați — in seria Sud — dintre Gloria 
București și Rafinăria Teleajen Ploiești,

NORD

care insă nu mai poale influența esențial 
clasamentul) :

FEMININ - SERIA SUD

1. Rapid București 18 15 0 3 22162 30
2. Laromet Bvc. 18 14 0 4 219,9 20
3. Gioria Buc. 18 12 1 5 21609 25
4. Voința Buc. 18 11 0 7 21915 22
5. Cetatea Giurgiu 18 9 0 9 21671 18
6. Metrom Brașov 18 9 0 9 21379 18
7. Voința Constanța 18 8 1 9 21365 17
8. Frigul Buc. 18 7 0 11 23920 14
9. Voința Ploiești 18 3 0 15 21024 6

10. Voința Roman 18 1 0 17 20123 2

Caiaciștii care ne-au reprezentat 
comportare foarte frumoasă, ciștigind 
proba sa favorită, K1 — 5i)0 m (înaintea lui Sl 
și Csapo), echipajul de K 2 — 50i) tn F. M 
Nichiforov, cel de K 4 — 1 000 m alcătuit I 
Miliai Zafiu — Vasiie Simioceneo — Ion Dragu 
1—1 X 560 m : Simioceneo — Dragulschi — 
Mihoreanu-Cozma s-a clasat a doua la K 1 
chea Eșanu — Zafiu la K 2 — 500 m. La du 
proba de K 1 — 1 000 m, Diba s-a clasat pe 
pionul mondial al probei, G. Csapo și ccl da 
O. Peri.

la „Reg 
patru p

DUPĂ DOUĂ ETAPE ÎN CAMPIONATUL
Citeva aspecte negative de la con

cursul de primăvară al seniorilor : • Au 
fost numeroși acei participași care prin 
rezultatele lor nu au justificat prezența 
întv-un concurs de o asemenea amploa
re • Au lipsit motivat cîțiva dintre atle- 
ții fruntași, dar nemotivată este absența 
săritoarei în lungime Doina Spînu care 
avea trecut în planul de pregătire veri
ficarea la această competiție • Unii a- 
lergători, între care F. Lupan, N. Onescu 
>1 chiar Gh. Ghipu, nu arată inițiativă în 
timpul ourselor, mulțumindu-se să se lase 
conduși și $ă atace doar la sprintul fi
nal. Din acest motiv rezultatele lor nu 
sint totdeauna cele dorite i

REPUBLICAN DE DIRT-TRACK
In fa(a a circa 4500 de spectatori, 

la Brăila, s-a disputat cea de a doua 
etapă a campionatului republican de 
dirt-track. Protagoniști au fost de 
astă dată Ion Bobilneanu și Gh. 
Sora care in cele două manșe di
recte și-au impărțit victoriile. Cla
samentul etapei : 1—2. I. Bobilnea- 
nu (Voința Sibiu), Gh. Sora (Me
talul București) 11 p ; 3. C. Voicu- 
Jescu (M) 8 p ; 4—5. N. Riureanu
(V), I. Marinescu (M) 4 p ; 6. Al. 
Pts (V) 3 p. In grupa B, primele
trei lc< , in etapă, au fost ocu
pate de M. Dobre (M), St. Nugy

(V) și Gh. Dumitru (M) cu 6,5 și, 
respectiv 4 puncte.

In clasamentul general — grupa 
A — după două etape : 1. Gh. Sora 
23 p ; c. Voiculescu 17 p ; I. Bo- 
bilneanu 16 p ; I. Marinescu 13 p ; 
N. Riureanu .1 p ; Al. Pis 5 p. 
Grupa B : Șt. Nagy 11 p ; m. Do
bre 19 p ; Gh. Dumitru 7 p. A 
treia etapă a campionatului are loc 
la Sibiu în ziua de 31 mai. 
COSTIN, coresp. județean).
• Duminică, la TG. JIU. o nouă 

etapă in campionatul republican de 
motocros.

(N.

M.

SERIA

1. Voința Tg. Mureș 13 15 0 3 21832 30
2. Voința Cj-Napoca 18 12 0 6 21787 24
3. Voința Timișoara 18 11 0 7 21660 22
4. C.S.M. Reșița 18 11 0 7 21645 22
5. Hidromecanica Bv. 18 10 0 8 22151 2J
6. Voința Oradea 18 9 0 9 2Î612 18
7. Vomia Craiova 13 8 0 10 20924 16
8. U. t. Arad 1G 7 0 11 21012 14
9. C.F.R. Tg. Mureș 18 4 0 14 20662 8

10. Record Cj-Napoca 18 3 0 15 20C63 6

MASCULIN - SERIA SUD

47335 301. Constr. Galati a
2. Voința București 18 15 0 3 47136 30
3. Flacăra Cîmpina 18 10 0 8 46036 20
4. Olimpia-Cons. Buc. 18 9 0 9 46271 18
5. Rulmentul Brașov 18 9 0 9 45417 13
6. Gloria Buc. 17 8 0 9 46339 16
7. Rafinorul Ploiești 18 7 0 11 45348 14
8. Rafinăria Teleajen 17 7 0 10 40612 14
9. Laromet Buc. 18 6 0 12 45161 12

10. Dacia Ploiești 18 3 0 15 44315 6

SERIA NORD

1. Voința Cluj-Napoca 18 11 0 7 45898 22
2. Minerul Baia M. 18 11 0 7 45454 22
3. Jiul Petrila 18 11 0 7 44S25 22
4. Progresul Oradea 18 10 0 8 44795 20
5. C.F.R. Timhoara 18 10 0 8 44687 20
6. Electrica Sibiu 18 10 0 8 43587 20
7. Gaz metan Mediaș 18 8 0 10 44620 16
8. Olimpia Reșița 18 8 0 10 44182 16
9. C.F.R Tg. Mureș 18 7 0 11 44:22 1 î

10. Lemnul Satu Mare 18 4 0 14 43.32 3

RACfHFT „CUPA DELTEI* LA
DHJV.nui MINIBASCHET. ajunsă 
la ediția a IV-a, a fost cițtigată do 
echipa de băieți a Șc. sp. Galați. Aa 
mai participat: Liceul ..Spiru Haret" Tul- 
cea, Șc. sp. Brăila, Șc. sp. Călăreți, 
Șc. sp. Buzău. (P. COMSA — coresp.) 
• „ZONELE* CAMPIONATELOR REPUBLI
CANE PENTRU JUNIORI II vor avea loc, 
intre 6 și 8 iunie, in orășel® lași, Su 
ceava, Cluj-Napoca, Brăila (băieți), Sa- 
tu Maie, Sf. Gheorghe, Galați, Craiova 
(fete) • AZI, IN SALA DINAMO, MECI 
INTERNAȚIONAL ’ ‘ — - -
și L.K.S. Lcdz.

CICLISM
acest an în trei 
zâ: etapa I — 3 
vodă-Constanța, 140 km; etapa a ll-a — 
31 moi: Constanța—Istria—Constanța, 152 
km; etapa a lll-a — 1 juni®: Constanța— 
Negru Vodă—Mangalia-Constanța, 134 km. 
in fiecare zi startul s® va da din fața 
Sălii Sporturilor, vineri și simbătâ, la 
ora 14,30 iar duminică la ora 9. La în
treceri șl-au anunțat participarea cicliști 
din București, Tg. Mureș, Brașov și Plo- 
peni.
HANDRAI TURNEUL REPREZEN-
nnnuwHL TATIVEI R.S.S. UCRAI
NENE in tara noastră s-a încheiat cu 
doua jacuri la Sibiu și Timlșoari. In 
intîlnirea susținută cu handbaliștii de la

. între echipele I.C.E.D.
Jocui începe la ora 18

TURUL DOBROGEI 
se va desfășura în 

i etape, după cum urmea- 
30 mai: Constanța—Cerna-

Independențd 
mația cârorc 
naționali lai 
ținut victoria 
timul meci I 
Timișoara, a 
române la d

POLO
motoarele i 
rul Buc. 6—1 
Ința Cluj-Nc 
2-1. 4-4. 5-
1. Voința
2. Progresul
3. Școlarul
4. C.N.U.

întrecerile 
In seria o 
rele rezultat! 
Muieșul Tg.



ațele balcanice de volei I Dubla întîlnire

ICLOVAN, secretar general al F.R.V.
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Dimitar Zlatanov. în echipa noas
tră a scăzut forța de atac a ju
cătorilor Dumănoiu, Tutovan, Pop, 
fapt care a determinat pe antre
nori să-i schimbe succesiv la un 
moment dat. Reintroducerea aces
tora în teren s-a l'ăcut insă cu 
întirziere, ceea ce a făcut ca echi
pa să nu-și redreseze la 
jocul.

— Din lotul nostru au 
cîțiva titulari de bază 
experiență : Udiștcanu, Bartha, 
Oros. Se ‘ ’

— Numai __ ___ ........... ....,___
enței și al coeziunii. tn_ postură 
de titulari, ’ ~ ,
evoluează destul de bine, însă nu 
au încă suficientă experiență...

fost promovați cîțiva 
noi. în ce măsură co- 
necesităților echipei na-

timp

simte acut lipsa lor? 
sub raportul cxperi-

Chiț, Pop, Duduciuc
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— Au 
jucători 
respund 
ționale ?

— Dintre 
de utilitatea lor jucătorii Preda, 
Pop, Antonescu și Braun.

— Care este situația ridică
torilor ? Rămîne o problemă 
deschisă ?

— într-un fel da. Mai ales prin 
accidentările frecvente ale lui Cor- 
neliu Oros și prin indisciplina lui 
Stere, care nu a venit la pregăti
re... Măsura de lărgire a număru
lui de ridicători (au mai fost che
mați la lot Cr. Ion ți P. Ionescu) 
va soluționa curind această pro
blemă.

— Ce impresie v-au lăsat 
celelalte participante Ia J. B. ?

— M-a impresionat Îndeosebi e- 
chipa de băieți a Iugoslaviei, care 
adoptă un joc modern, dispune de 
jucători inalți, do explozie, mobili 
și ambițioși. Firește, și-cu demon
strat înalta clasă ambele formații 
ale Bulgariei, restructurate după 
C.M. de anul trecut. Dar și cele
lalte competitoare au arătat pro
grese însemnate față de ediția tre
cută a Balcaniadei...

cci noi, ne-au convins

Aurelian BREBEANU
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pregătire Ia altitudine, probabil_
Vidraru, in vederea campionatelor 
mondiale. (în planul de pregătire 
figura o mai lungă și mai timpu
rie perioadă de antrenament la 
Vidraru, dar la această oră nu 
există condiții corespunzătoare).

— Noutăți în loturi ?
— Nume noi nu prea sint față 

de anul trecut. Felul in care se 
pregătesc tinerii promovați în se
zonul anterior ne face să credem 
că 
în 
să 
O 
la ____  ____
blouri formate (S. Chirilă-N. Si- 
mionertCo la K 2, P. Marcov-P. 
Cozlov la C 2) alături de cele cu
noscute. La fete, avem probleme 
in alcătuirea echipajului de K 2 
prin renunțarea temporară a Vic
toriei Dumitru. Candidate : Maria 
Mihoreanu-Cozma, Maria Nichifo- 
rov și Maria Ivanov

★
• Simbătă și duminică un lot 

numeros de sportivi — majorita
tea din lotul de tineret — va par
ticipa la „Regata Sofia". Tot a- 
tunci, la Sofia va avea loc și me
ciul de juniori Bulgaria—România.

9 La „Regata Vichy“ (7—8 iu
nie) vor concura Ivan Patzaichin, 
Gheorghe DahieloV. Gheorghe Si- 
mionov, Atanase Sciotnic, Scrghei 
Larion, Polic.trp Malihin, Costel 
Coșniță și Cupfian Macarencu.

• Duminică dimineața, la He
răstrău. va avea loc „Cupa C.S. 
Școlar" rezervată juniorilor din 
Capitală. Concursul începe la ora 8.

și în acest an — precum Diba 
1974 — unii dintre ei vor reuși 
ajungă la nivelul consacraților. 
constatare îmbucurătoare : chiar 
această dată avem unele du-

Rubrică redactată de
Vladimir MORARU
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ROMÂNIA - SCOTIA

TRICOLORII AU SUSȚINUT IERI
UN MECI DE VERIFICARE
(Urmare din pag. I)

da toiul spre a realiza victoria. 
Eu, unul, trebuie să-mi onorez și 
specialitatea de golgeter, deci să 
nu scap nici meciul acesta fără să 
marchez !“. DUMITRU, unul dintre 
cei mai pasionați... pescari din lot, 
nu lasă nici o clipă liberă din 
programul de antrenament, fără să 
atace apele lacului Snagov „înar
mat" cu uriașele lui undițe. „Știm 
ce adversar avem în față dar asta 
ne ambiționează. Avem o formație 
echilibrată și legată sufletește. Cei 
mai mulți sintem vechi și adevă- 
rați prieteni. Convingerea mea ră- 
mine acec^rcă echipa Scoției poate 
fi depășita mai cu scamă prin 
atacurile pe aripi". Lingă Dumitru. 
ajutindu-1 să pregătească undițe
le, DINU : „Spectatorii noștri,
calzii noștri coechipieri, trebuie să 
ne fie alături din prima clipă și 
mai cu seamă în momentele difi
cile ale întîlnirii cu un adversar 
de mare reputație și capacitate 
cum este cel de duminică. Trebuie 
să dăm lupta fără reținere pentru 
ciștigarca supremației Ia mijlocul

terenului. împreună cu Dumitru șl 
ceilalți colegi de zone de teren sînt 
sigur că» vom realiza acest țel, 
foarte important în balanța victo
riei. Nimic nu va fi mai prețios 
pentru noi dccit un nou succes în 
această grupă de mare echilibru a 
Campionatului european".

Programul zilei de ieri a cu
prins, dimineața, o ședință teore
tică iar după-amiază, așa cum a- 
nunțam, un joc la două porți cu 
Autobuzul.

S-au jucat două reprize a cite 
45 de minute fiecare. Scor : 
(3—1) in favoarea lotului. Au fost 
utilizați următorii jucători : Rădu
canu (Iorgulcscu) — Cheran, G. 
Sandu. Sătmăreanu II (Sameș), 
Anghelini — Dumitru, Dinu, Dudu 
Georgescu (Bălăci) — Crișan 
(Marcu), Dobrin (Kun), Lucescu. 
Golurile lotului au fost înscrise de 
Kun (2), Dumitru, Dudu Geor
gescu și Luccscu. Punctul divi
zionarei B Autobuzul a fost mar
cat de Șerbănică.

Pentru azi 
prevede noi 
și un alt joc

5—1

programul lotului 
ședințe de pregătire 
la două porți.

Primele declarații la aeroport
(Urmare din pag. I)

fentele : „Am jucat slab în apă
rare. Principalii vinovați sînt fun
dașii laterali Jardine și McGrain, 
pe care nu i-am văzut jucind de 
mult astfel". Cei doi fundași rid 
pe înfundate. Nu par stingheriți 
de declarația pe care McQueen o 
face reporterului. încercăm o nouă 
întrebare : „Este posibil ca jucă
torii de la Leeds să joace dumi
nică ?“ McQueen răspunde : „Așa 
S-a
vor 
voi revedea astfel coechipierii de 
club. Sosirea lor ar putea fi con
tramandată numai dacă finala de 
la Paris se va rejuca. In acest caz, 
eu voi fi cel care va pleca la Pa
ris și nu voi juca la București. 
Etapa mea de suspendare se con
sumă in jocul de la Paris. Pentru 
eventuala rejucare a finalei cu 
Bayern, sint, deci, calificat". Invi
tat să dea un pronostic, McQueen 
ezită un moment : „Sini sigur că 
va fi un meci bun.
Scoția sau România. într-un ase
menea meci, jocul egal nu con
vine nici uneia din echipe".

Fotbaliștii scoțieni se îmbarcă 
intr-un autocar. Drumul pină la 
Parc Hotel, unde vor locui cele 
două loturi (in total 36 de jucă
tori, plus așteptații Bremner și 
jordan, Lorimor nefiind selecțio
nat) este parcurs în mare viteză. 
Antrenorul Ormond discută ope
rativ cu ghidul român, cerind un 
autobuz peste numai 45 de mi
nute, in vederea primului antre
nament de acomodare, după că
lătoria cu avionul. Scoțienii 
vor antrena din nou, astăzi

hotărit. Bremner și Jordan 
sosi vineri la București. îmi

CONN — HUTCHISON, PARLA
NE, DUNCAN. Pe lingă cei 11, 
lotul mare ii cuprinde pe Brown 
(portarul de rezervă), pe Forsyth, 
Macari, Jackson, McDougall. 
Cooke. Trebuie să-i adăugăm, de 
asemenea,

Așadar, 
ar putea 
esențiale : 
acest caz, 
ner va lua locul lui Conn, rezer- 
vindu-și insă rolul de dispecer la 
mijlocul terenului, iar vîrful de 
atac Jordan s-ar putea să joace în 
locul lui Parlane, deși nu este 
exclusă varianta inlocuirii lui Dun
can, pentru Întărirea atacului cu 
două virfuri de meserie : Jordan 
și Parlane.

po Bremner și Jordan. 
,,U“-le lui John Blair 
•suferi două modificări 
Bremner și Jordan. In 

probabil că Billy Brcm-

Va cîștiga

for
țe r- 
bb- 
ul- 
kg 
pei

2—3) ; Industria linii Timișoara — Crișul 
Oradea 3-9 (0—1, 0-4, 2-3, * ’*

TENIS
DINAMO", 
zenți 88 de 
organizator, , 
șov, Steaua, 
București. Au 
dublu-bărbați, 
Competiția se 
miază.

TIR

. 1-1).
AU ÎNCEPUT întrece

rile DOTATE cu „CUPA 
La actuala ediție sînt pre- 

sportivi, reprezenlînd clubul 
precum și de la Dinamo Bra- 

Progresul și Tenis Club 
loc meciuri ' - .

dublu-fete și ......... ..........
încheie duminica dupâ a-

de simplu, 
dublu-mixt.

LA CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE LA SUHL (R. D. 

GERMANA) care se desfășoară cu înce
pere de azi și pînâ duminică (inclusiv) 
v<?r lyfl parte și trăgătorii noștri N. Ro
taru, E. Satala, Veronica Stfgle, Mariana
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kt.

Feodot, Maria Chivu, M. TToșcă, *-
del. F. ieremîâ, $t. Butucea. D. Vlrtț, 
L. Stan, M. Trușcă. Lotul. însqțit de an
trenorii Th. Pgiadessu ,i C. Cristescu, 
a părăsit ieri Capitala. • LA „MARELE 
PREMIU AL ORAȘULUI BRNO" disputat 
zilele trecute au fost prezenți 80 de con- 
curenți la irep (talere aruncate din șanț) 
și 88 la skeet (talere lansate din turn). 
In prima probS țiștigată de FL Kruger 
(R.D.G.) cu 194 t. Andrei Mgri nescu s-a 
clasat al treilea cu 192 t (dupâ baraj: 
21), fiind precedat de BocaHus (R.D.G.) 
cu 192 t (baraj: 24). La skeet, primul 
loc a revenit polonezului A. Socharschi 
cu T96 t, iar Gh. Sencovlci s-a situat pe 
poziția 20 cu 190 t.
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La Holbaek, formația noastră (tricouri de culoare deschisă) a avut și 
momente bune în ofensivă, ca în această imagine. Să sperăm că sim- 

bâtă, la Pitești, ele se vor înmulți cu efect pe tabela de marcaj.
Foto : Mircea BATRÎNU

PITEȘTI, 28 (prin telefon).
De luni după-amiază, lotul repre

zentativ sub 23 de ani se află la 
Pitești, 
simbătă 
ciul de 
mult și 
grupei preliminare a Campionatu
lui european de tineret in care 
echipa noastră conduce după două 
jocuri. Fotbaliștii noștri cunosc 
bine dificultatea meciului cu pu
ternica reprezentativă sub 23 do 
ani a Scoției, și tocmai de aceea 
fiecare privește 
tate întîlnirea de simbătă.

Jocul cu Scoția a început — de 
fapt — luni după-amiază, cind 
lotul nostru a analizat meciul de 
la Holbaek, cu reprezentativa Da
nemarcei. S-a insistat în analiza 
acelui 1—1 mai ales pe carențele 
ofensivei, chemată, practic, să for
țeze succesul în fața unei apărări

în vederea întîlnirii de 
cu echipa Scoției. De me- 
sîmbătă va depinde foarte 
desemnarea învingătorului

cu responsabili-

se 
de 

dimineață, la orele 10,30. Se pro
iectează un joc de trial in extre
mis, echivalent cu o ultimă selec
ție. Va fi rulat întregul lot, după 
care sc vor face departajările de
finitive.

In holul Hotelului Parc, înche
iem cu obișnuitul schimb de pă
reri cu ziariștii scoțieni. Iată pă
rerea lui John Blair, de Ia „Sun
day People" : „In momentul de 
față, adică la o oră cind nu cu
nosc rezultatul finalei de Ia Pa
ris, cred că „lT'-le de duminică 
nu se va deosebi prea mult de 
cel care a jucat pe Wembley. Bă
nuiesc că va fi menținut și por
tarul Kennedy, deși el a făcut un 
joc slab la Londra. 
„H"-le probabil, vi-1 
zervele de rigoare : 
JARDINE, MUNRO,

Dacă vreți 
dau, cu re- 

KENNEDY— 
McQUeEN, 

McGRAIN — DALGLISH, RIOCH,

ACTUALITATI • ACTUALITATI • ACTUALITĂȚI■» •> ■>

• MliNE, PROGRESUL - STEAUA. Pe 
stadionul din str. Dr. Staicovici, cu în
cepere de la ora 17, va avea loc mîine, 
o atractivă partidă amicală între echi
pele bucureștene Progresul și Steaua.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA, IN ITA

LIA. Marți dimineață echipa Universita
tea Craiova, la invitația U.I.P.S., a ple
cat în Italia, unde urmează să susțină 
cîteva jocuri amicale. La 29 mai vă evo
lua în localitatea Ascoli cu formația cu 
același nume, care a activat pînâ acum 
în prima divizie italiană, la 31 mai va 
întilni echîpa Lu^ca și, probabil, la data 
de 2 Iunie va juca în compania lui 
A. S. Rome.
• Simbătă după amiază, cu începere 

de la ora 15 (în deschiderea meciului de 
la Pitești, dintre echipele de tineret ale 
României și Scoției), F. C. Argeș va în- 
tîlni într-o partidă amicală pe Dinamo 
București.
• METALUL - VOINȚA SE JOACA SIM- 

BATA. Partida Metalul București 
ința București, din cadrul etapei 
a campionatului Diviziei B, seria 
se va disputa sîmbătă 31 mai, 
ora 17, pe terenul Metalul.

• UNIREA FOCSANI - LOTUL DE TI
NERET (21 ani) 1-4 (0-1). Lotul de ti
neret sub 21 de ani a susținut, ieri după 
amiază, o partidă de verificare, la Foc
șani, în compania divizionarei B, Unirea. 
Scor: 4-1 (1—0) în favoarea lotului. Au
marcat : Zamfir (min. 43), Peniu (min. 
55 și 67), Agiu (min. 70), respectiv, Dragu 
(min. 72). Lotul a folosit următoarea for
mație : Clipa — Bărbulescu, Agiu, Naghi, 
Erie — Burcea, Augustin, Cîmpeanu II — 
Dragnea, Zamfir, Vrînceanu. Au mai ju
cat după pauză: Cristian, Berețki, Zahiu 
și Peniu. (V. Manoliu — coresp.).

ELECTROPUTERE
CiȘTIGATOAREA

DE LA SKOPLJE

CRAIOVA,
TURNEULUI

(Iugoslavia)
Divizionara B ElecLroputere, antrenată 

de fostul portar internațional Gheorghe 
Dungu, a participat, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, la un turneu în localitatea 
Skoplje din Iugoslavia. In meciurile din 
prima rundă, Electroputere Craiova a 
învins selecționata orașului Skoplje (în 
care au evoluat 8 jucători ai echipei Var- 
dar din prima divizie), cu scorul de 2—1, 
golurile fiind realizate de Ustabaciev și 
Călin, iar divizionara A, Radnicki Niș, a 
cîștigat cu 2—1 in fața formației sovie
tice Pahtakor Tașkent. In continuarea 
turneului, pentru locurile 3—4, selecțio
nata orașului Skoplje a învins cu 5—4 for
mația Pahtakor Tașkent. în finală, echi
pa Electroputere a realizat o victorie de 
prestigiu, cu 3—2, îri fața experimentatei 
formații iugoslave Radnicki Niș. Au în
scris Stanciu (2) și Cirțu. Fotbaliștii cra- 
ioveni au condus cu 3—0 pînâ în minu
tul 80 al partidei. Cel mai bun jucător 
al turneului a fost portarul Tudora.

- Vo- 
a 29-a 
a ll-a, 
de la

forte, ca a oricărei formații cu 
jucători din campionatul britanic. 
Nu s-a omis nici evoluția sub po
sibilitățile reale ale liniei de 
mijloc, și, fiecare jucător a înțeles 
că responsabilitățile sale sint mult 
mai mari in jocul cu Scoția.

Din nefericire pentru lotul nos
tru, ultima etapă de campionat a 
lăsat cîteva „semne", pe care dr. 
Florin Brătilă încearcă și speră să 
le șteargă. E vorba de entorsa lui 
Troi, de întinderea lui Purima și 
inflamâția la călcîi a lui Beldeanu, 
toți titulari, absenți in jocul de 
marți cu echipa de speranțe a clu
bului piteștean (scor 5—0 pentru 
„under 23", prin golurile marcate 
de Radu H — de trei ori M. 
Răducanu și Năstase) și in parti
da de miercuri cu prima echipă a lui 
F.C. Argeș. In asemenea impreju- 
rări, antrenorul Cornel Drăgușin 
a început meciul de azi (n.r. ieri) 
cu formația : Moraru — Zamfir, 
FI. Marin, Grigoraș, Ilajnal — Du- 
milriu IV, Mulțcseu, Bolonj •— A- 
todiresei, Radu II. M. ltăAicanu.

Deși prima repriză s-a disputai 
pe ploaie, lotul a lăsat o bună im
presie prin ritmul său și pofta 
de joc. De altfel, și cele trei go
luri înscrise în primele 45 de mi
nute (Radu II ț- min. 19, Răduca- 
nu — min. 22 și Bdldni — min. 33) 
sint un argument in acest sens. 
Singurul regret al primei reprize, 
accidentarea lui Radu II și Atodi- 
resei. După pauză insă, cu girului 
de a rula toți jucătorii lotului, 
antrenorii scot din teren pe Mo
raru, Zamfir, Grigoraș și, firește, 
Radu II și Atodiresci, locul lor 
fiind luat de Purcaru, Purima, 
Smarandache, I. Marin și Nâslase. 
Va fi o repriză mai slăbuță, lotul 
intrind in ritmul adversarului, lip
sit și el de citeva piese de bază. 
Se înscrie o singură dată : Năsta
se (min. 61) șl scorul devine 4—0. 
Marea problemă a lotului rămîne 
însă recuperarea, pină simbătă, a 
jucătorilor accidentați, pentru ca 
în meciul cu Scoția să poată fi 
prezentat cel mai bun „11".

Mircea M. IONESCU

PEPINIERA" DE LA METALUL BUCUREȘTI 
CONTINUARE...

»■

PROMITE, IN

LOTO —PRONOSPORT informează
NU UITAȚI! PRONO - OLIMPIC!

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO SPECIALA DIN 27 MAI 

1975

Fond general de cîștiguri :
1.589.192 lei

86 13 68 58 39 46 47
Plata cîștigurilor va începe în Ca

pitală de la 9 iunie pînâ la 27 iulie, 
în țară de ia 13 iunie pină la 27 
iulie 1975 inclusiv, prin mandate poș
tale de la li iunie.

Exlrafiei’ga I : 31 35 41 9 37 65 50
13 63

Extragerea a II-a : 33 89 26 27 29
86 43 70 2

Extragerea a IU-a : 9 64 80 36 34
Extragerea a lV-a : 84 68 59 74

65 21
Extragerea a V-a : 5 38 66 26 42

25 13
Extragerea a VI-a : 77 33 82 20

53 62 85 74 42 28
Extragerea a VII-a : 7 83 4 15 78

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 25 MAI 1975

Categoria I: (13 rezultate) 19,35 
variante a SJȘȚlei 

ă u-a :
477.25 variante a 184

Categoria a in-a : ...
4.504.25 variante a 29 lei

NUMERELE extrase
GEREA PRONOEXPRES DIN 28 

1975

EXTRAGEREA I ! 3 14 34 11 
EXTRAGEREA a II-a : 3 16 2
FOND -------------------------- ------------

2.625.666 
port.

Plata
Câpitală __  .. _ ___ _ _____ ___
la 28 iulie, în țară aproximativ din 
9 iunie pină Ia 28 iulie 1975 inclusiv, 
iar prin mandate poștale aproxima
tiv din 9 iunie 1975/

(12 
lei
(11

rezultate)

rezultate)

LA TRA-
MAI

43 6
--------------------------- . _-------- 39 23
GENERAL DE CÎȘTIGURÎ:

lei din care 1.945.336 lei re-

cîștigurilor se va fade in 
fnccpiild din 5 iunie pini

înaintea începerii edițiilor 
ultimii ani ale campionatului, 
precis în perioada transferărilor, pe 
liste au figurat multe nume de ju
cători ai clubului Metalul București. 
G. Sandu, Moraru, Trandafilon, Ma- 
teescu, Troi — iată doar cîțiva din
tre tinerii care și-au însușit primele 
noțiuni fotbalistice pe terenul de pe 
malul lacului Pantelimon și care 
acum, fac parte din loturi divizio
nare A. Promovările respective sînt 
rodul muncii unui colectiv de an
trenori harnici și pricepuți, pasio
nați în activitatea (destul de difi
cilă) de depistare și formare a ju
cătorilor.

— Datorită specificului clubului 
nostru, nu putem, vorbi despre un 
centra f/v Copii și juniori „Metalul" 
— fie-ă Spus ViCS-pre^dinteȚe clu
bului, Gheorghe Zigler. Secția de 
fotbal are patru antrenori : Gheor
ghe Petrescu, Nicolae Anton, Emil 
Floruț și Leon Lazăr — coordona- 
LQT. Acest colectiv răsnunde de in- 
trțaga ăCiivitată fotbalistică, înce- 
pî'nd cu selecția copiilor și termi- 
nind cu participarea unei formații 
în campionatul diviziei li. Flecare 
antrenor are o gfUpU Săli două de 
copii sau juniori, tar C66n Jbazar 
răspunde de divizionara B. RaSp+d1" 
dereă colectivă se referă la formd* 
rea, la cizelarea unor jucători va- 
TbToșl at it pentru propria echipă, 
cit și pentru alte formații, deoarece 
cu toții dorim ca fotbalul românesc 
sâ se situeze la cote cit mai inalte.

Acolo, pe malurile lacului Pante-

din 
mai

limon, pot fi găsiți, dimineața și 
după-amiaza, cei patru tehnicieni. 
Ani spus pe malurile lacului fiindcă 
antrenorii lucrează nu numai pe te
renurile special amenajate, ci și pe 
pajiștile sau chiar pe pantele do- 
moale din jurul lacului, folosind 
astfel condițiile naturale pentru mă
rirea gradului de dificultate a an
trenamentelor. Și cei aproximativ 
100 de copii și jgniori (din cei 160 
cîți figurau in evidențe și au trecut 
probele de control din ultimele, 
două luni) se străduiesc să-și insu-i 
șească cit mal temeinic fotbalul, să' 
dpvină jucători cit mai complețlj 
Printre ei se află tănase (născut 
în anul 1959) — înaintaș, Ginfil.’anu 
(1960) — mijlocaș, N. Sandu (1959) 
— înaintaș, Popescu (1960) 
daș (toți dia grupa t..‘.
Gh. Petrescu) .. ...............

—> — fun- 
antrenorului 

Nifă (1962) — mij
locaș, Șerban (1962) — înaintaș, C. 
Florică (1962) — înaintaș, Țapu 
(1962) — înaintaș, Dumitrescu (1964) 

înaintaș (grupa antrenorului If.' 
Anton).

Acest colectiv harnic șl optimist 
are Ia dispoziție condiții create — in 
special — de către club și de către 
marea uzină bucureșleană „M Au" 
gust", în cadrul căreia *" "
ză clubul Metalul.

Fată de realizările de pină acum 
ar fi de dorit, totuși, ca sprijinul să 
fie mai substanțial șl din partea 
F.B.F.

luncționea-

substanțial și din partea

Pompiliu VINTILA



VIZITA TOVARĂȘULUI'
NICOLAE CEAUȘESCU | ASII RACHETEI CONTINUĂ ÎNTRECEREA

3 PE SCURT
TA ALBA IULIA Șl TIMIȘOARA LA ROMA Șl

(Urmare din pag. 1)

conducători de partid și de stat se 
îndreaptă spre locul unde are Ioc 
adunarea populară.

Pe vastul platou din fața cu
noscutei porți a Cetății Alba Iulia 
s-au adunat zeci de mii de oa
meni ai muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități —, 
de pe cuprinsul Județului și din 
alte părți ale țării, pentru a par
ticipa la adunarea populară con
sacrată împlinirii a 375 de ani de 
la prima unire politică a Țărilor 
Române și a 2 0*10 de ani de ates
tare documentară a orașului Alba 
Iulia.

în aclamațiile mulțimii, in tri
buna oficială iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Manea 
Mănescu, Janos Fazekas, Gheor- 
ghe Pană, Dumitru Popescu, Ilie 
Verdeț, Nicolae Giosan, Ion Ioniță.

Deschizind adunarea tovarășul 
George Homoștean, prim-secretar 
al Comitetului județean Alba al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, a adresat în nu
mele organizației județene de par
tid, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Alba, un fierbinte salut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășei Elena 
Ceaușescu. celorlalți conducători de 
partid și de stat.

Secretarul prezidențial șl al 
Consiliului de Stat, tovarășul Con
stantin Stătescu, a dat, apoi, citire 
Decretului prezidențial prin care 
municipiului Alba Iulia i se decer- 
nează Ordinul ..Steaua Republicii 
Socialiste România", clasa I.

în entuziasmul și bucuria gene
rală. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. înmi- 
nează primarului orașului înalta 
distincție.

în continuare au luat cuvîniul 
Bujor Gherman, muncilor la în
treprinderea „Refractara" din Alba 
Iulia. loan Muntean, directorul Li
ceului „Horea, Cloșca și Crișan“din 
Alba Iulia. Szabo Ferencz, pre
ședintele C.A.P. din comuna Lă- 
zarea, jud. Harghita, Nicolae To- 
dea. locuitor a! comunei Horea, 
maistrul Erhard Grottendorfer de 
la întreprinderea de hîrtie din 
Petrești. Olimpia Olaru, secretara 
comitetului U.T.C. de Ia întreprin
derea Porțelanul Alba Iulia.

!n urolele, în ovațiile prelungite 
ale celor prezenti, ia cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului general 
al partidului găsește un larg și 
profund ecou în conștiința parti- 
cipanților, a întregii națiuni.

Văzduhul vibrează de nesfîrșite 
aplauze și aclamații. Se scandează, 
cu însuflețire, într-o impresionantă 
unitate de simțire, „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
„Stima noastră și mîndria. Partidul, 
Ceaușescu — România". Sint reafir
mate. cu putere, sentimentele de 
nețărmurită dragoste și încredere 
in partid și în secretarul său ge
neral. hotărîrea tuturor cetățenilor 
patriei, indiferent de naționalitate, 
de a merge neabătut pe drumul 
luminat de partid, drumul socia
lismului și comunismului, al feri
cirii întregului nostru popor.

După adunare, a urmat un spec
tacol omagial.

Momentul final al spectacolului 
ilustrează împlinirea, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
a aspirațiilor cele mai fierbinți ale 
poporului nostru, pentru care au 
luptat și s-au jertfit înaintașii noș
tri. Flamuri roșii și tricolore aco
peră zarea. Mulțimea scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Partidul și poporul 
o singură voință". Apoi se în
cinge Hora Unirii, în care se prind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat.

însoțiți de aclamațiile și uratele 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu parcurg pe jos citeva 
sute de metri pe artera ce coboară 
din străvechea cetate, astăzi stră
juită de un adevărat culoar viu, 
fremătind de entuziasm.

Locuitorii bimilenarului munici
piu își iau cu căldură rămas bun 
de la tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. de Ia 
ceilalți conducători de partid și de 
stat. Prezintă onorul ostași ai for
țelor armate, membri ai gărzilor 
patriotice, ai detașamentelor tine
retului de pregătire pentru apăra
rea patriei și de pionieri. Decola
rea elicopterului este însoțită de 
uralcle și ovațiile nesfîrsite ale 
miilor de oameni ai muncii.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au făcut, 
în cursul după-amiezii de miercuri, 
o vizită de lucru la Timișoara.

Venind din nou în mijlocul lo
cuitorilor acestui important centru 
economic și cultural-științific al 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat, la fața locului, îm
preună cu conducătorii organelor 
locale de partid și de stat și ai 
unor ministere, cu specialiștii, pro
bleme referitoare Ia îmbunătățirea 
sistematizării orașului și a zonelor 
industriale, a proiectării și ampla
sării unor importante obiective, 
pornindu-se de Ia necesitatea folo
sirii cit mai judicioase a terenu
rilor și asigurarea unei înalte efi
ciente a activității economice.

Elicopterul cu care a călătorit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. de la Alba 
Iulia, a aterizat in zonă de sud- 
vest a municipiului. Aici, mii de 
cetățeni — români, germani, 
maghiari, sirbi — fac o entuziastă 
primire înaiților oaspeți, exprimîn- 
du-și prin ovații și urale atașa
mentul lor profund față de Parti
dul Comunist Român, față de se
cretarul său general.

In centrul atenției s-a situat 
discuția asupra amplasării in a- 
ceastă localitate a unui combinat 
petrochimic, obiectiv de marc în
semnătate înscris în programul de 
investiții al viitorului cincinal.

La plecare, pe aeroportul ora
șului, mii de locuitori au salutat 
din nou cu multă bucurie și en
tuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, dind glas hotăririi lor 
de a face totul pentru transpune
rea in viață a Programului partidu
lui, a hotărîrilor Congresului al 
XI-Iea al P.C.R.

IPe terenurile de la „Foro Italico" 
din Roma, au continuat campiona
tele internaționale de tenis ale I Italiei. în prima sa partidă susți

nută, campionul român Ilie N&stasc 
l-a eliminat cu 6—2, 6—2 pe „ve- 

Iteranul" Martin Mulligan. Primul 
favorit, suedezul Bjorn Borg l-a 
învins cu 6—2, 6—4 pe chilianul B. 
Prajoux. Iugoslavul N. Pilici a dis- 

Ipus cu 6—0, 6—3 de italianul P.
Toci, iar vest-germanul K. Meiler 
a cîștigat cu 6—4, 6—3 partida sus- I ținută cu polonezul W. Fibak. în
turul al doilea Ilie Năstase a dis
pus cu 7—5, 6—1 de americanul 

IBob Kreiss.
Alte rezultate mai importante, 

din primul tur : Orantes — Holmes 
16—3, 6—2 ; Gisbert — Mandarino 

6—2, 6—3 ; Ramirez — Crealy

6—4, 6—3 ; Franulovici — Goven 
6—4, 6—2 ; Dibbs — Kronk 6—1, 

16—4 ; Vilas — Spear 4—6, 6—4,
6—3 ; Parun — Johansson 7—6,
7—5 ; turul al doilea : Solomon — 

IKamiwazumi 6—1, 2—6, 6—3 ; O- 
rantes — Taroczy 6—7, 6—4, 6—3 ; 
Dibbs — Munoz 6—3, 7—5 ; Vilas 

- — Franchitti 6—1. 6—4 ; Meiler — I Cano 6—0, 6—4, Pilici — Koch 6—1,

DUSSELDORF
6— 1 ; Ramirez — Caujolle 6—2,
5— 7, 6—3.

In turneul feminin, italianca 
Daniela Marzano a învins-o cu
7— 5, 7—6 pe Mariana Simionescu, 
iar australianca Dianne From- 
mholtz a dispus cu 6—2, 6—1 de 
Virginia Ruzici, care anterior eli
minase pe Lea Pericoli (Italia), 
în alte partide : Martina Navrati
lova — Eva Szabo 2—6, 6—0, 6—3 ; 
Laurie Fleming — Lucia Bassi
6— 3, 6—2 : Fiorela Bonicelli — 
Julie Anthony 6—3, 6—4.

★
în turneul internațional de tenis 

de la DUsseldorf, jucătorul român 
Toma Ovici l-a învins, în prima 
partidă, pe vest-germanul U. Mar
ten cu 6—4, 6—7, 6—3. în „op
timi", Ovici a reușit o frumoasă 
victorie asupra americanului Tom 
Gorman, unul din favoriții în
trecerii : 6—4, 6—4. Alte rezul
tate : Jauftret — Hutka 4—6, 6—3,
7— 6 ; Dibley — Pinner 6—3, 6—4 ; 
Fillol — Ball 6—2, 6—2 ; Carmi
chael — Plotz 7—6, 6—2 ; Alvarez 
— Estep 6—4, 6—3 ; Kary — Ve
lasco 6—3, 6—4 ; Fassbender — 
Batrrick 6—4, 6—1.

ALPINISM 9 O echipă de alpiniști 
din R. P. Chineză, printre care și o fe
meie, o reușit să urce pe vîrful Everest 
(8 848 m). Ascensiunea a fost efectuată 
pe versantul nordic, considerat ca unul 
dintre cele mai dificile. După cum se 
știe, „premiera" Everestului pe versantul 
nordic a fost realizată tot de o expediție 
din R. P. Chineză In anul 1960.

ATLETISM • D. Phakadze a stabilit 
un nou record al U.R.S.S. la aruncarea 
ciocanului — 77,66 m (v.r. Spiridonov 

m) • La Varșovia, Jacek Wszola 
a reușit un nou record polonez la înăl
țime — 2,22 m • Christa Valensieck 
(R.F.G.) a parcurs într-o oră distanța de 
16 872,40 m, nou record mondial (v.r. 
15 970 m, Brenda Welsh) • La Mo
desto (California), Jamaicanul Don Quar- 
rie o stabilit cea mai bună performanță 
mondială a anului pe 220 y — 20,3. La 
5 000 m a cîștigat kenyanul John Ngeno 
— 13:54,8, iar la prăjină, Russ Rogers — 
5,37 m.

AUTO • La Atena a început „Ra
liul Acropole", pe un traseu însumlnd 
2 660 km. După prima etapă au abando
nat 59 de echipaje din cele 90 care au 
luat startul.

BASCHET • La Frunze, în meci amical 
feminin : U.R.S.S. (tineret) — S.U.A. 
76-63.

Turneul feminin de șah de la Timișoara

PATRU JUCĂTOARE

ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
în sala de festivități a Institu

tului de Medicină din Timișoara, 
au continuat întrecerile din cadrul 
turneului internațional feminin de 
șah. Caracterul dîrz al partidelor, 
vădit de la prima rundă, s-a men
ținut și în următoarele confrun
tări pe tablele cu 64 patrate.

Cu o nouă victorie, fără echi
voc, a evoluat campiona mondială, 
șahista sovietică Nona Gaprin- 
dașvili, în a doua sa partidă, cîști
gată în fața jucătoarei vest-ger- 
mane Ursula Wasnetzky. Apoi, Șlț- 
zana Makai a fost învinsă de Bri
gitte Hoffrnaun, țînăra speranță 
(19 opi) a șahului din R.D. Ger- 
fhană. O foarte bună partidă a 
jucat Ligia Jicman în compania 
Margaretei Juncu-Mureșan, pe care 
a învins-o într-o interesantă va
riantă a Gambitului damei.

Iată acum rezultatele partidelor 
întrerupte, care au fost reluate în 
cursul dimineții de ieri : CTBuIa

Wasnetzky — Margareta Mureșan 
0—1, Dana Nuțu — Rodica Reicher 
0—1, Ligia Jicman — Marghita Po- 
lanova 1—0 (runda 1) ; Marghita 
Polanova — Tatiana Vujanovici 
1—0, Kasprzyk — Teodorescu 0—1, 
Baumstark — Nuțu 1—0, Reicher
— Borisova 0—1 (runda a 2-a).

Aseară, în runda a 3-a, junioara 
Ligia Jicman a opus o dîrză re
zistență campioanei mondiale, Nona 
Gaprindașvili. Partida s-a între
rupt inlr-o poziție aproximativ e- 
gală. Makai a cîștigat la Reicher, 
Wasnefsky la Kasprzyk și Vuja
novici la Mureșan. Celelalte întîl- 
niri (Borisova — Baumstark, 
Nuțu — Polanova șl Teodorescu
— Hoffmann) s-au întrerupt.

în fruntea clasanrientlilui se 
află 4 jucătoare : Gaprindașvili, 
Baumstark, Jicman și Borisova 
W 2 p (1).

Astăzi, runda a 4-a.

I
I
I
I

CONFERINȚA SPORTIVĂ EUROPEANĂ
BERLIN, 28. — Corespondentul 

Agerpres, C. Varvara, transmite : 
La Palatul Culturii din Dresda 
s-au deschis lucrările celei de-a 
doua conferințe sportive europene, 
care se desfășoară sub deviza 
.Sportul în viata oamenilor și po-

I poarelor". Participanții — repre
zentanți. ai unor organizații spor- 

_ tive și instituții de stat din 27 de I țări — vor efectua, timp de patru

zile, un schimb de păreri în pro
bleme privind sarcinile sportului 
pe plan uman, social și al rela
țiilor dintre popoare.

Delegația română este condusă 
de Ion Șiclovan, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

La deschiderea festivă a confe
rinței a rostit o cuvîntare Horst 
Sindermann, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane.

I 
I
I 
I
I 
I
I
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CĂLĂREȚII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI LA SOFIA
După Kiskunhalas și Novi Sad, 

călăreții noștri au evoluat în ca
drul concursului internațional de 
obstacole de la Sofia. Și de aceas
tă dată, ei au avut o bună com
portare, numărîndu-se printre 
protagoniștii întrecerilor. La com
petiție au mai participat echipe 
din Grecia, U.R.S.S. și Bulgaria 
(3 formații).

Evoluînd foarte bine, Aurelian 
Stoica, Eugen Ionescu, Nicolae 
Gheorghe și Dumitru Loneanu, 
s-au impus în principala probă a 
concursului, cea pe echipe, cu 41 p, 
înaintea călăreților din Grecia 63,5 
p și a unei combinate sovieto- 
bulgare 81 p. Primele două locuri 
au revenit lui Eugen Ionescu cu 
Vals și, respectiv Pegas, in proba 
de durată, în care Nicolae Gheor

ghe cu Aprod a ocupat locul pa
tru (pe aceeași poziție s-a clasat 
și în proba nr. 1). în „Marele 
premiu al orașului Sofia", Aure
lian Stoica cu Pik-up a ocupat 
locul patru.

CĂLĂRIE • Concursul de Ia Koln s-a 
încheiat cu „Marele Premiu" de obsta
cole, probă cîștigată de vest-germanul 
Hartwig 5teenken.

CICLISM • Patru componențî al re
prezentativei de ciclism a U.R.S.S. — A. 
Pikkus, V. Osokkin, V. Ciaplîghin șl A. 
ludin - au fost distinși cu titlul de ma
estru emerit al sportului, pentru ocuparea 
locului întîl pe echipe în „Cursa Păcii". 
• A început Turul Angliei (amatori),' 
După două etape, lider este cehoslova
cul VI. Vondracek. o Etapa a 12-a din 
Turul Italiei (Terme—Forte del Marni, 
232 km) a revenit belgianului Sercu In 
6h32:08. In clasamentul general condu
ce spaniolul Galdes.

MOTO • Cea de-a opta probă pen
tru campionatul mondial de motocros 
(clasa 125 cmc), desfășurată la Stock
holm, a fost cîștigată de belgianul Gas
ton Rahier („Suzuki"), care și-a conso
lidat poziția de lider In clasament.

NATAȚIE • Ben Huqgard (S.U.A.) a 
corectat recordul mondial de rezistență 
reușind să parcurgă distanța de 212 km.

SCRIMA • La Salermo, la sabie : Ita
lia — Polonia 15—10.

TENIS • în ultima finală a turneului 
de la Hamburg, la dublu femei : Renata 
Tomanova (Cehoslovacia), Dianne Fromm- 
holtz (Australia) — Kazuko Sawanatsu (Ja
ponia), Paulina Peisasov (Israel) 6-3, 
6-3.

VOLEI • La Trevisio : Italia — Elveția 
3—0 (echipa italiană s-a calificat pentru 
turneul final al C.E. masculin).

YACHTING • Campionatul european,' 
clasa „Soling", sa încheiat la Alassio 
(Italia) cu victoria echipajului suedez con
dus de Wennestrom.

ÎNTRECERI ATLETICE PE
PEKIN. 28 (Agerpres). — Peste 

60 000 de spectatori au urmărit pe 
stadionul central din Pekin între
cerile unui concurs de atletism, la 
startul căruia au fost prezenți 
sportivi din S.U.A. șl R.P. Chine
ză. Din echipa gazdelor s-a evi
dențiat Kao lu-kuei, învingătoare

STADIONUL DIN PEKIN
în proba feminină de aruncarea 
discului cu rezultatul de 50,78 m. 

Proba de săritură în lungime a 
fost cîștigată de americanul 
Tommy Haynes cu 7,91 m, iar 
compatriotul său Dick Buerkle a 
fost cronometrat în cursa de 10 000 
m, cu timpul de 28:41,4.

I 
I
I

Corespondență din Copenhaga

REMANIERI ÎN LOTUL DANEZ 
PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTII

IPină la 4 iunie, data cînd „o- 
limpicii" danezi vor evolua la 
București au mai rămas puține zile 
Iși ca atare, pregătirile viitorilor 

oaspeți ai capitalei României sint 
în plină desfășurare. Acestea au 
devenit și mai febrile în urma 

Iînfrîngerii categorice suferite de 
către prima reprezentativă de fot
bal a Danemarcei (1—6) în pre- 

Iliminariile C.E. Se știe că, re
cent, la Malente (R.F.G.) olimpicii 
au cîștigat cu 5—0 (2—0) în com- 

Ipania unei selecționate locale, 
după un joc de bună valoare teh
nică.

J VIZITĂ IA CENTRUL OLIMPIC 

* DE ECriiTÂJIf
MONTREAL (Agerpres). — De

legații comisiei tehnice a Fede- I rației internaționale de călărie au 
vizitat recent centrul de echitație 
de la Bromont (localitate situată 
la 50 km de Montreal), unde vor 

Iavea loc întrecerile ecvestre din 
cadrul Jocurilor Olimpice din anul 
T976.

Specialiștii danezi susțin că 
pentru a avea o comportare ono
rabilă în partida de la București 
va fi nevoie de o apărare masi
vă, nu ca cea din partida din pre
liminariile C.E., cînd ea — în 
frunte cu portarul — s-a dovedit 
foarte fragilă. Așadar, se preco
nizează o linie de fundași, așezată 
pe două rînduri, cu 6 jucători.

Deși formația nu este cunoscută 
la ora actuală, forul de specialitate 
a alcătuit lotul olimpic al Dane
marcei care va face deplasarea la 
București. De menționat că din a- 
cest lot de 21, un număr de 7 au 
evoluat recent în prima echipă

daneză în partida din prelimina
riile C.E. : Rasmussen, Larsen, 
Jensen. Sorensen, F. Nielsen, Car
sten Nielsen și Mauritsen, iar alti 
5 au evoluat în echipa de tineret, 
care a terminat la egalitate (1—1) 
cu reprezentativa similară a Româ
niei (1—1, la Holbaek); N. Hansen, 
Bertclsen, S. Hansen, C. Larsen și 
Petterson. în rest, din lot mai fac 
parte : B. Hansen, Lykke (portari), 
Ahlberg, Andreasen, Carsen, Mat- 
hiesen, J. Hansen, Novrergaard și 
Bastrup (jucători de cîmp).

Dacă In ce privește apărarea 
nu se vor ivi multe probleme, in 
schimb, linia de mijloc și atacul 
vor constitui semne de întrebare 
în alcătuirea echipei.

POUL PRIP ANDERSEN 
„Berllngske Tidningen" —

Copenhaga

CUPA ITALIEI

Rezultate înregistrate în grupe
le semifinale ale „Cupei Italiei" : 
grupa A : Napoli — Fiorentina 
1—0 ; Torino — Roma 3—0 ; grupa 
B : Juventus — Bologna 5—0 ; Mi
lan — Internazionale 1—0.

BAYERN MUNCHF.N A CÎȘTIGAT „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI" LA FOTBAL

Aseară, la Paris, pe stadionul 
„Parc des Princes", a avut loc 
cea de a 20-a ediție a finalei „Cu
pei campionilor europeni", la fot
bal. S-au întîlnit Bayern Miinchen 
(deținătoarea trofeului) și Leeds 
United, pentru prima oară prezen
tă în finala competiției.

După un joc viu disputat, Ba-

yern a învins cu 2—0 (0—0). Punc
tele învingătorilor au fost marcate 
de Roth (min. 71) și Muller 
(min. 82).

în numărul nostru de mîine, vom 
reveni cu amănunte.

• Aseară, la Halle : în meci 
amical : R. D. Germană — Polonia 
t—2 (0—0).
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