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„Tot ceea ce întreprind 
partidul și statul, sensul 
întregului efort de edificare 
a noii orînduiri îo-țara noa
stră este bunăstarea și feri
cirea omului, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale în
tregului popor, crearea 
posibilităților pentru toți 
cetățenii patriei de a se 
dezvolta multilateral, de 
a-și afirma aptitudinile și 
capacitățile creatoare, de 
a beneficia tot mai mult 
de cuceririle civilizației 
moderne44.

NICOLAE CEAUSESCU
f
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PARTIDULUI
Ești lanul griului bogat în rod 
Cu plinul spicului tinzînd spre soare, 
Lumina ce spre aștri face pod 
Iruptă din făclii nemuritoare.

Ești cartea, cintul, parcul înflorit
Și zvelta macara cu nori pe frunte ; 
Ești școala nouă care-a răsărit
In cei mai depărtat cătun de munte.

Avint ești I Iureșul din stadion.
Fetița din afiș cu bucle blonde. 
Cetatea cu ghirlande de neon 
Și creasta cu pădurile de sonde.
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Ne priveghezi destinu-n arca vremii 
Prefigurat din getice console 
Precum urca-n nesomnul veșniciei 
Cu mîini de aur Meșterul Manole.

Ești visul celor care stîlp au fost 
Nădejdii toarsă-n frunză de arin, 
Sămînța primăverilor de azi 
Și steaua biruințelor ce vin.

Durăm cu tine țara libertății.
Cu flori crescute-n ziduri de cetate. 
Vom sta mereu prezenți pe metereze 
Atîta timp cît inima ne bate I

N. RÂDULESCU-LEMNARU
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55 DE ANI 
In slujba țării și a poporului, 

A CAUZEI SOCIALISMULUI S
Se împlinesc astăzi 55 de ani de la crearea Partidului Comu

nist Român. Aniversarea acestui eveniment de cea mai mare 
însemnătate in istoria mișcării muncitorești din țara noastră 

și a poporului român constituie o sărbătoare care este scumpă 
nu numai comuniștilor, ci și întregii noastre națiuni. Ea prilejuiește 
o retrospectivă a drumului eroic străbătut de partid, a marilor 
bătălii pe care acesta le-a purtat pentru transformarea revoluțio
nară a societății românești.

Continuator al luptelor duse de-a lungul veacurilor de poporul 
nostru pentru libertate, dreptate și progres, al tradițiilor mișcării 
muncitorești și socialiste din țara noastră — care iși intemeiase 
incă in anul 1893 primul partid politic —, avind la bază ideologia 
marxist-leninistă, Partidul Comunist Român a marcat, la crearea 
sa in mai 1921, o etapă nouă, superioară, atit pe plan politic, 
cît și organizatoric, in dezvoltarea detașamentului de avangardă 
al clasei muncitoare, a dat un nou avint luptei desfășurate de 
masele largi populare, al căror fidel exponent a devenit.

Ancorat in realitățile social-politice ale țării, partidul și-a spus 
cuvîntul față de toate marile probleme care preocupau societatea 
românească in acea vreme, preconizind soluții corespunzătoare 
aspirațiilor spre progres și democrație ale tuturor celor ce mun
cesc, intereselor fundamentale ale țării. In condițiile deosebit de 
aspre ale ilegalității — la care a fost supus curind după înteme
ierea sa — partidul a condus marile bătălii sociale ale clasei 
muncitoare, țărănimii, ale întregului popor pentru dreptate, liber
tate și democrație, împotriva exploatării capitaliste, s-a ridicat cu 
vigoare împotriva infeudârii economice și politice a țării față 
de puterile imperialiste, precum și împotriva fascismului, milrtind 
neobosit atit pentru transformarea revoluționară a societății, cit 
și pentru apărarea independenței naționale și integrității terito
riale a patriei. Intruchipind in cel mai inalt grad gindurile și sen
timentele națiunii noastre, partidul a raliat in jurul său toate for
țele patriotice, a conceput strategia revoluționară și a condus 
lupta poporului pentru infăptuirea insurecției naționale armate, 
antifasciste și antiimperialiste, din august 1944 — moment crucial 
in istoria României, care a deschis larg calea dezvoltării noi, 
democratice, profund transformatoare, a țârii.

In noua epocă ce a urmat eliberării patriei noastre, partidul 
comunist a constituit forța conducătoare in măreața operă de 
construire a orinduirii socialiste, care, odată cu eliberarea socială, 
cu lichidarea oricărei exploatări și asupriri, a asigurat, pentru 
prima oară, o deplină și reală independență a țării, a pus teme
lii trainice progresului ei multilateral in folosul poporului liber și 
stăpin pe propria lui soartă.

In etapa istorică pe care o parcurgem azi, marcată de Con
gresele al IX-lea, al X-lea și al Xl-lea ale partidului, capacitatea 
acestuia de a soluționa științific problemele dezvoltării economico- 
sociale a țării, de a adopta mijloacele de acțiune cele mai adec
vate realităților românești, de a antrena toate energiile poporului 
nostru intr-o operă constructivă fără precedent, menită să asi
gure progresul continuu al patriei, a fost mai evidentă deci! 
oricind. Este un adevăr intrat in conștiința națiunii noastre că 
marile succese dobindite in această perioadă — cea mai fertilă 
din întreaga epocă ce a urmat eliberării patriei — in toate do
meniile vieții economice, sociale, politice și culturale sînt indiso
lubil legate de modul strălucit in care partidul iși îndeplinește 
rolul de forță conducătoare a societății, de contribuția determi
nantă a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la fundamentarea șl 
aplicarea programului de făurire a socialismului multilateral dez
voltat, a liniei generale a partidului. In activitatea prodigioasă 
a secretarului general și-au găsit, de altfel, o strălucită întruchi
pare inseși trăsăturile care asigură forța de nebiruit a partidului 
— strinsa legătură cu poporul, principialitatea și intransigența
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REUNIREA LOTULUI Campioana de hochei se va cunoaște duminică

REPREZENTATIV DE FOTBAL
• Astăzi și miine — antrenamente intense in vederea partidei 

plecarea spre Tirnovocu Bulgaria • Luni,
' Componenții lotului repre
zentativ de fotbal s-au reunit 
ieri dimineață la București. 
Dar, de la început s-au ivit o 
serie de indisponibilități care 
fac foarte grea alcătuirea u- 
nui lot corespunzător pentru 
meciul de miercuri, de la Tir
novo, cu echipa Bulgariei, pri
ma manșă a finalei „Cupei 
Balcanice". Astfel, Iordăncscu 
(periostită gambă superioară 
supurată, eu adenopatie stingă) 
și Fazekaș (fisură de ma
leolă peronieră stingă, cu 
tulburări circulatorii — a- 
fecțiune veche, insuficient tra
tată) sînt indisponibili pen
tru cel puțin 10 zile. An- 
ghel este și el accidentat 
după etapa de joi. Aceste ca
zuri și altele demonstrează 
lipsa de atenție și seriozitate 
cu care sînt tratați jucătorii la 
cluburi. Aici sînt de amintit și 
cazurile jucătorilor anunțați ca 
indisponibili (exemplu Păltini- 
șan, (X Zamfir) și care au apă

rut joi în echipele lor de club.
Urmează ca, în cursul zilei 

de astăzi, conducerea tehnică a 
lotului să convoace alți jucă
tori în locul celor accidentați. 
Pînă acum s-a decis ca Pălti- 
nișan să fie chemat de urgen
ță. Astăzi și miine. sînt prevă
zuta antrenamente intense, iar 
în cursul zilei de luni va avea 
loc plecarea spre Tirnovo, cu 
autocarul.

DINAMO SAU STEAUA?
întrecerea în seria de elită 

a Diviziei naționale de hochei 
se află în fața finișului. Eter
nele concurente, STEAUA — 
deținătoarea titlului — și DI
NAMO, luptă pe ultimii metri 
ai cursei.

După meciurile de astăzi 
(Dinamo — Dunărea, ora 15, 
și Steaua — Sport Club, ora 
18,30), pe care favoritele le 
vor cîștiga mai mult ca sigur, 
miine — în partida vedetă 
a cuplajului — cele două frun
tașe ale hocheiului românesc 
se vor afla față în față pen
tru a 8-a oară în acest sezon. 
Zarurile au căzut. în așa fel, 
incit ultima lor confruntare să

CLASAMENTUL

1. DINAMO 22 18 2 2 152— 71 M
2. Steaua 22 17 2 3 150— 64 36
3. Sport Club 22 5 0 17 80—148 10
4. Duna rea 22 2 0 20 54—153 4

(Rezultate directe Dinamo-Steaua î
5—3, 8—1, 3—3, 1—8, 3—9, 3—3, 4—1)

Duminică,

pe stadionul Tineretului ;l

ÎNCHIDEREA anului
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| • Se reia Divizia A de rugby |
f • Start în „Cursa Păcii"
f • Continuă turneul de polo de la Cluj-Napoca |

I • Programul hocheistilor români la C.M. din 1977 f
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fie decisivă pentru cucerirea 
titlului, ceea ce face ca me
ciul să stîrnească un imens 
interes, mai ales într-o dumi
nică.* fără fotbal.

Care sînt șansele celor două 
echipe ? DINAMO are un a- 
vans de două puncte față de 
Steaua (3 victorii, 2 înfrîn- 
geri, 2 jocuri egale în întîlni- 
rile directe) și are nevoie de 
un meci nul pentru a deveni 
campioană. STEAUA deține, 
însă, un golaveraj direct su
perior (28—27), Mtfel că în 
cazul unei victoni i-ar egala 
pe dinamoviști la punctaj și 
și-ar menține titlul datorită 
golaverajului. Iată, de ce ne 
așteptăm la o întrecere pa
sionantă', de mare luptă ceea 
ce nu poate fi decît în favoa
rea spectacolului, a iubitorl-

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a C-aj

BUCUREȘTEAN
SPORTIV UNIVERSITAR

Duminică dimineața, 
de la ora 9,30, pe sta
dionul Tineretului din 
Capitală, va avea loc 
închiderea anului spor
tiv universitar bucu- 
reștean. A devenit o 
tradiție ca în fiecare an 
să se desfășoare ample 
manifestații sportive, 
prilejuite de încheiere» 
anului de învățămînt, o- 
cazie cu care vor fi pre
zenți, pe stadionul de 
la șosea, cîteva mii de 
studenți și studente din 
toate facultățile Capita
lei. După defilarea par- 
ticipanților, vor avea loe 
finalele pe centrul uni
versitar la mai multe 
ramuri sportive, precum 
și întreceri în cadrul 
„Cupei tineretului**, la 
baschet, volei, hand
bal ș.a.



SPORTURILE TEHNICO-APLKATIVE, 
SCOALĂ A EDUCAȚIEI PATRIOTICE
J 

NUMEROASE MANIFESTĂRI 
SPORTIVE OMAGIALE

. 8 Mai, zi scumpă a poporului român, marcînd cea de-a 55-a
, aniversare a partidului, a stat pe genericul multor acțiuni spor- 
. tive organizate in ultima săptămină în întreaga țară. Din nume

roasele vești primite la redacție, reținem :

TINERI ȘI TINERE, 
PE TERENURILE DE ZBOR

mVtTAȚîE LA „ȘCOALA 
CURAJULUI"

Sarcinile stabilite în Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie—martie 1973 și îndeo
sebi prin Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU adre
sat Conferinței pe țară a miș
cării sportive, cu privire la 
dezvoltarea sporturilor tehnico- 
aplicative, la rolul lor în edu
carea patriotică a tineretului, 
în pregătirea lui pentru muncă 
și apărarea patriei sînt îndepli
nite cu sîrguință. Printre disci
plinele care se bucură de o 
atenție deosebită în acest sens 
se numără și aviația sportivă. 
Programul pe care aviatorii 
sportivi și-l propun pentru ac
tuala etapă de pregătire și pe 
care îl raportează partidului 
acum, la a 55-a aniversare a 
sa, ca un fierbinte omagiu, este 
pe deplin edificator.

în spiritul tradițiilor înainta-

și al dragostei fierbinți 
de partid și patria socia- 
vor fi educați și instruiți

STIATI CA...
a »

...mișcarea modelistică din tara 
noastră numără în prezent aproape 
50 000 de tineri ? Dintre aceștia peste 
4 000 sint sportivi legitimați, peste 
1 000 dețin clasificări sportive, iar 122 
ou fost distinși cu titlul de maestru 
ad sportului.

> ...recordul notional de altitudine 
în salturi cu parașuta este de 10 000 
m ? El aparține generalului maior 
Grrgore Boștan, maestru emerit ol 
sportului. Un amănunt : parașuta eu 
care a fost executat saltul este de 
tipul... B.G. 5 (parașută de concepȘfe 
proprie).

Rț ...unul din cele mar grele trasee 
alpine din fisra noastră (gradul de 
dificultate 6 B) este Traseul Speran
ței, din masivul Bucegi ? Acesta este 
de altfel și cel mai lung traseu alpin 
din munții noștri. El o fost deschis 
de sportivii de la Dinamo Brașov.

șilor 
față 
listă 
în acest an în aerocluburile a- 
viației sportive numeroși ti
neri. Dintre aceștia cei mai 
mulți sint tinerii cuprinși în 
taberele organizate de C.C. al 
U.TiC. pe terenurile de zbor, 
planoriști, piloți de avion, pa- 
rașutiști. Am dori să amintim 
eiteva cifre : 
cu avionul, 
parcurși de 
peste 41 000 
rașuta din turnuri și din aero
nave.

Activitatea se desfășoară din 
plin. Odată cu vacanța își vor 
deschide porțile taberele pentru 
tinerii în uniforme albastre. Este 
demn de subliniat că, în vede
rea îndeplinirii sarcinilor pro
puse. Federația Aeronautică Ro
mână, 
U.T.C., 
terială 
aviației

15 000 ore de zbor 
circa 25 000 km 
către planoriști, 

de lansări cu pa

cu sprijinul C.C. al 
a asigurat o bază ma
la nivelul exigențelor 
sportive moderne.

Vizitatorii parcului „23 August" 
din Capitală asistă zilnic la un 
spectacol inedit: lansările parașu- 
tlștilor din turnul ca un uriaș 
semn de exclamare. Cupola de 
mătase a parașutei sub care se 
leagănă sportivul este ridicată la 
SO m înălțime. de unde urmează 
lansarea în gol. Este o probă de 
curaj. Dar nu numai atit. Pină 
a se ajunge la această treaptă 
premergătoare salturilor din aero
navă se tace o minuțioasă pre
gătire.

„Programul este complex — ne 
spune instructorul Vasile Sebe, 
maestru emerit al sportului — el 
cuprinzind, intre altele, cursuri 
teoretice, pregătire fizică generală 
și de specialitate: o activitate bo
gată și atractivă".

Cursanții sînt tineri din școlile 
și întreprinderile bucureștene, in 
uniforma albastră a formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. De la venirea 
primăverii s-au executat aici peste 
1 600 de lansări. în cursul acestui 
an vor participa la pregătire peste 
1500 de viitori parașutiști de ae
ronavă. Peste 1 500 de tineri vor 
admira panorama impresionantă a 
Capitalei, fie doar și eiteva clipe, 
de la S0 m altitudine. Iată o ten
tantă invitație la parașutismul 
de turn.

Ml! DE PARTICIPANT! 
ÎN CARAȘ-SEVERIN

în județul Caraș-Sevcrin s-au 
organizat multe competiții o- 
magiale la care au luat parte 
mii de iubitori ai sportului, ti
neri și adulti. ba Bocșa, de 
pildă, s-a inițiat un turneu de 
fotbal, în care s-au întrecut 
majoritatea echipelor din loca
litate și comunele învecinate. 
Azi se desfășoară finala între 
Minerul Ocna de Fier și Me
talul Bocșa. Tot un turneu, de 
volei, s-a organizat la Oravița 
(cîștigat de Unirea Grădinari), 
iar la Reșița, printre altele, s-a 
desfășurat un reușit concurs de 
gimnastică pentru copii la care 
au participat și oaspeți din 
Gheorgheni și Sf. Gheorghe 
(D. Glăvan, coresp.).
CROSUL „CRAVATELOR ROȘII 

CU TRICOLOR" LA LUPENI

W) ...printre perfoi manțele aviatice 
sportive de mare răsunet, realizate 
între cele două războaie mondiale, se 
numără raidul pilotului român Ion 
Ghica, pe ruta București—Saigon, cu 
o avlonetâ SET-31 G ? El a parcurs 
25 000 km, singur la bord, în 150 de 
we de zbor, cu 16 aterizări. Pentru 
anul 1932 a fost un succes de mare 
faimă.

£) „.cel mar tinăr alergător de mo- 
tocros, Alexandru llieș, de la Torpedo 
Zămești, are... 12 ani ? Dar asta nu 
l-a Împiedicat să ocupe locul II in 
Campionatul republican de moto- 
cras din acest an, clasa motoretelor 
Mobra.

Viorel TONCEANU

Instructorul Octavian Ulici îl însoțește pe unul din elevi in pri
mul raid de distanță al acestuia.

INSTRUCTORUL DE ZBOR
• ...sportivii rachetomodeliștl din 

TȚrgoviște (editorii revistei de rache- 
tomodeiism — „Astronoutica” — prin
tre primele publicații din lume de 
acest fel) lucrează la alcătuirea unui 
amplu „Dicționar de astronautică", 
din care primul volum (literele A—L). 
prefața* de acad. Elie Carafoli, a și 
apărut ? Inițiatorul șl coordonatorul 
acestei lucrări «ele prof, ioon N. 
Radu, maestru emerit al sportului.

...tot maî multi radioamatori ro
mâni reolizeazâ legături cu sportivi 
din alte tari, In benzile de unde 
șcurte șl ultrcsourte, folosind drept 
releu... satelitul artificial al pămintu- 
lul „Oscar 7" t începutul l-a făcut 
radioamatorul luhu Șuii YO2IS, din 
Timișoara.

Elevii lui il numesc, între ei, 
cu o admirație neascunsă, „nea 
Ulise”. De fapt se numește Oc
tavian Ulici. este un munte de 
om, n-are decît 31 de ani, dar 
este un instructor de zbor cu 
vechime în aviația sportivă. A- 
ceasta pentru că de șase ani el 
inițiază. în tainele zborului me
reu alți și alți elevi, le predă 
lecții, acolo sus, despre arta pi
lotajului și acrobației aeriene.

Și-a început activitatea, ca 
planorist, în 1959, in aeroclubul 
„Gheorghe Bănciulescu" din 
Ploiești. A trecut apoi la zbo
rul cu motor iar acum în car
netul său de pilot sint notate

peste 2 800 de ore petrecute în 
văzduh, ceea ce înseamnă multe, 
foarte multe decolări și ateri
zări. Care este opinia comu
nistului Ulici despre profesia 
de instructor de zbor în aviația 
sportivă ? „Este o muncă grea. 
Altfel n-aș fi îndrăgit-o. Ea se 
cere făcută din toată inima și 
cu toată răspunderea. Este 
vorba despre educarea și pre
gătirea unor tineri in așa fel 
incit să fie cit mai folositori 
societății, să fie capabili să-și 
slujească patria și să o apere 
la nevoie".

V. T. MUREȘ

(Urmare din pag. 1)

revoluționară, spiritul realist și creator, caldul umanism, devota
mentul nemărginit in slujirea intereselor națiunii, patriotismul 
înflăcărat și internaționalismul consecvent.

Toate marile înfăptuiri din ultimele decenii — rod al activității 
creatoare intense și pline de abnegație desfășurate de clasa 
muncitoare, de țărănime, de intelectualitate, de toți oamenii mun
cii fără deosebire de naționali
tate —, care au schimbat funda
mental înfățișarea României, 
viața celor ce muncesc, repre
zintă o strălucită confirmare a 
justeței politicii interne și ex
terne a partidului, a capacității 
lui de a aplica creator adevăru
rile generale ale marxism-leni- 
nismului, cerințele legilor obiec
tive ale socialismului la con
dițiile concrete din țara 
noastră.

In strinsă legătură cu aceste 
realizări, cu politica externă de 
pace și largă colaborare promovată pe plan mondial, au sporit 
continuu prestigiul internațional al partidului nostru, care s-a 
afirmat ca un detașament activ al mișcării comuniste și muncito
rești, democratice și progresiste mondiale, ca militant consecvent 
și neobosit pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, indepen- 
dsn*ă națională, progres și pace ale popoarelor, pentru cauza 
sor aîismului și comunismului.

Dezvo’tcrea României pe calea socialismului — care a creat 
premisele pentru afirmarea suverană a țării în politica internațio
nală, pentru participarea ei activă la soluționarea, in interesul 
PPC’i ,s* progresului social, a problemelor nodale ale contempora- 

viitori. Asupra 
partidului de 

și înaintare a 
Xl-lect. Freve*

iu

Un omagiu sportiv al micilor 
pionieri din Lupeni 
sărbătorii partidului :

• cravatelor roșii cu tricolor’ 
care s-au prezentat 
de concurenți, elevi 
generale și liceelor 
late. S-a încheiat și 
nifestare, deschisă 
„Cupa 8 Mai" 
ntzată de către Casa de 

Uricani. Locul întii a reve- 
echipei Liceului real-uman 
Lupeni.

LA ORADEA, 
UN MARE CONCURS 

DE ORIENTARE TURISTICĂ 
SPORTIVĂ

Astăzi și miine, la Oradea, 
mai precis, în stațiunea „1 
Mai”, se desfășoară o mare 
competiție de orientare turiști-

din 
nit 
din

dedicat 
„Crosul 

•“ la 
peste 500 
ai școlilor 
din locali- 
o altă ma- 

elevilor, 
la fotbal, orga- 

copii

că-sportivă, la care vor 
cipa echipe din întreaga 
la categoriile: elită (feminin și 
masculin), seniori, tineret, ju
niori mari și mici. (I. Ghișa, 
coresp. județean).

O EXPOZIȚIE 
A RADIOAMATORILOR

Membrii secției de radioama
torism din cadrul Asociației 
sportive „Unirea" au organizat 
în incinta întreprinderii respec
tive, „Unirea" Cluj-Napoea, o 
expoziție in care sînt prezen
tate o serie de aparate reali
zate de către membrii secției. 
Nu lipsesc diplomele obținute 
la diferite concursuri interne 
și internaționale. (L. Tanc, co- 
resu.)

FRUMOASE ACȚIUNI 
CULTURAL-SPORTIVE 

LA CÎMPINA
Cimpina a găzduit în aceste 

zile diferite manifestări cultu
ral-sportive. Numai în compe
tițiile sportive organizate în 
cinstea aniversării partidului, 
la volei, handbal, fotbal, atle
tism, tenis de cimp, popice si 
gimnastică, au concurat peste 
2 000 de tineri și tinere din 
școli generale și licee. (C. Vir- 
joghie, coresp.).

COMPETIȚII POLISPORTIVE
LA BACĂU

perti- 
țară

La Bacău s-au organizat in 
ultima perioadă diferite acțiuni 
sportive, dintre care mențio
năm pe cele dotate cu ..Cupa 
a 55-a aniversare a partidului", 
la următoarele discipline : oină 
(8 echipe), volei (16 echipe), 
tenis de masă și de cimp. (A. 
Gherca, coresp.).

La Editura Sporl-Turism

FRUMUSEȚILE PATRIEI,
TEMA PRIORITARA

Dintre lucrările apărute sub e- 
gida Editurii sport-turlsm, cele 
din domeniul turismului se bucură 
de o bună apreciere din partea 
publicului cititor, prin tematica 
variată șl realizarea lor grafică, 
care suscită un deosebit interes. 
După cum ne spunea 
Mateescu, redactor-șef al 
in elaborarea cărților de 
„trebuie să ținem seama, 
mul rinei, că omul zilelor 
nu mai este un simplu . 
al naturii sau al unor monumente, 
ci este dornic, in egală măsură, 
să cunoască și detain de ordin 
geografic și istoric, posibilitate, 
deci, nu numai <le a vedea nea
semuite frumuseți, ci și de a-și 
îmbogăți cunoștințele, de a-și lărgi

■ orizontul spiritual".
Intr-adevăr, volumele din colec-.

■ țiile „Clntare patriei", „Pitorescul 
României", „Munții noștri" '(care 
a ajuns la al 16-lea număr). 
„Ghidări turistice județene", seria 
de albume care prezintă diverse 
zone ale tării sînt o reușită con
tribuție la cunoașterea frumuseți-

Corneliu 
editurii, 

turism 
în pri- 
noastre 
privitor

lor patriei, a istoriei sale de 
veacuri. Beneficiind de colabora
rea unor scriitori și publiciști cu
noscut!, a unor specialiști repu- 
tați, lucrările nu se rezumă la o 
simplă înșiruire de nume și cifre, 
ci devin un adevărat poem închi
nat țării și oamenilor săi de ieri 
șl de azi.

în sprijinul celor afirmate mai 
Înainte vin și ultimele apariții : 
,.Valea Motrului — itinerar turis
tic", semnat de Ioan Al. Florescu, 
albumele „Sighișoara" de Hedy 
LOffler și „Tlrgovlște, ieri și azi" 
de Marcel Olinescu și „Factori na
turali de cură din principalele sta-

nț

derile acestui insuflețitor Program conturează cu claritate imaginea 
de miine a țării, care se va caracteriza printr-o accentuată dez
voltare a fcrțelor de producție și o amplasare rațională a lor 
pe întreg teritoriul țării, printr-un nivel general de dezvoltare eco
nomică apropiat de cel al țărilor avansate industrial ale lumii, 
prin avîntul învățămîntului, științei și culturii, printr-o mereu mai 
largă și profundă democrație, prin afirmarea mai puternică in 
viața socială a principiilor eticii

55 DE ANI

<$<

2*
și echității socialiste, printr-un 
grad ridicat de bunăstare și 
civilizație 
muncesc.

Jubileul 
un prilej 
mare a sentimentelor de pre
țuire, de dragoste și încredere 
ale întregului popor față de 
partid, care își găsesc cea 
moi semnificativă exprimare țn 
activitatea creatoare deosebit 
de intensă a comuniștilor, o 
tuturor celor ce muncesc pentru 
traducerea în viață a istoricului 
program adoptat de Congresul 

al Xl-!ea, a politicii interne și externe a partidului.
Angajat plenar in acest efort constructiv al întregului popor, 

tineretul sportiv folosește prilejul glorioasei aniversări de azi 
pentru a-și aduce omagiul său fierbinte și a exprima calda sa 
recunoștință partidului, prin a cărui atentă grijă și îndrumare 
activitatea de educație fizică și sport din țara noastră — con
siderată ca fiind de interes național — o cunoscut in anii socia
lismului o dezvoltare fără precedent, sub toate aspectele. Pentru 
acest tineret — mereu mai numeros, crescut și educat de partid 
și beneficiar al unor condiții din ce în ce mai bune de pregătire 
și afirmare — nu există dorință și voință mai puternică decit aceea 
ca, prin performanțe cit mai valoroase obținute în marile com
petiții internaționale, îndeosebi la apropiatele Jocuri Olimpice, 
să contribuie Io creșterea continuă a prestigiului scumpei noastre 
patrii pe meridianele lumii.

SLUJBA TARII Si A POPORULUI,» s 7

A CAUZEI SOCIALISMULUI

neității — va fi, desigur, ți mai impetuoasă în anii 
acestor ani proiectează o vie lumină Programul 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
României spre comunism, adoptat de Congresul al

ol tuturor celor ce

de 
de

astăzi constituie 
puternică afir-

balneocllmatertce din Ro-nâ- 
de C. Stolcescu și L. Mun- 

teanu.
Prunul volum, de mică întindere, 

ne prezintă traseele turistice ale 
văii Motrului. o zonă mai puțin 
străbătută clar olinfi de pitoresc, 
fiind in acest fel o invitație la 
drumeție și pe aceste meleaguri. 
Artistul fotograf Hedy Lbffler o- 
feră prin albumul ..Sighișoara” o 
imagine deseori inedită și plină 
de poezie a vechiului oraș, des
coperind nebănuite frumuseți in 
locuri ce par a fi prea binecunos
cute. In același timp, litografiile 
albumului ..Tîrgoviște” trasează 
in linii sigure monumentele d" 
arhitectură de ieri și de azi ale 
acestei localități cu un bogat is
torie. O tratare științifică a ..Fac
torilor naturali de cură din sta
țiunile balneoclimaterice” contri
buie la mai buna cunoaștere a te
mei în discuție, lucrarea puțind fi 
consultată nu numai de specia
liști. ci și de toți cei interesați de 
această problemă.

Em. F.



DUPĂ RUNDA

A XXVII a

A DIVIZIEI A FOT BA LI
I

REFLECȚII LA UN INTERVAL DE 368 DE ZILE
Campionatul primei noastre 

divizii își continuă cursa în
tr-un
Steaua ___
putea permite chiar o haltă 
de ajustare — motiv pentru 
care ' , 
practic încheiată.
Steaua ar putea să facă, oc 
azi înainte, șapte remize. în 
această situație 
probabilă, Dinamo.
ar obține șapte victorii, n-ar 
putea decît să egaleze „contul" 
echipei Iui Jenei.

Această desprindere specta
culoasă — prin proporțiile ci
frelor — nu este un element 
inedit în campionatul nostru. 
Anul trecut — curioasă coinci
dență ! — Dinamo conducea 
tot cu șapte puncte. Și pentru 
a completa coincidențele, să a- 
mintim că acest 3—3 al Stelei 
la Arad are un 
acel 3—3 al lui 
F. C. Constanța, 
a XXVII-a 
trecut, care 
două zile mai 
4 mai. Această 
obținută — la 
an — de lideri 
celor două campionate 
tuează atmosfera de vacanță

de... maraton.tempo
conduce detașat — și-ar

motiv pentru 
lupta pentru titlu este 

' ■" Teoretic,
de

prea puțin 
chiar dacă

echivalent în 
Dinamo, cu 

tot în etapa 
campionatului 
disputat cu 

la

a 
s-a 

devreme 
dublă remiză 

răstimp de un 
necontestați ai 

aecen-

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR

Miinc are loc etapa a 27-a 
a Diviziei B. Iată programul 
și arbitrii meciurilor ;

între cele două etape de în
ceput de mai ale celor două 
campionate mai 
punct de contact.
Dudu Georgescu 
cu 27 p înscrise, 
el conduce doar cu un punct 
mai puțin. Dar dacă ne gin- 
dim că aceste 26 de puncte au 
fost realizate de „umbra lui 
Dudu“, acest amănunt nu poate 
fi un argument în 
campionatului în curs.

Anul trecut, după 
XXVII-a, Politehnica

există un 
Anul trecut, 
era golgeter 
Anul acesta

favoarea

etapa a 
Iași era 

pe locul „lanternei roșii", deși 
Dănilă se afla pe locul 2 în 
clasamentul golgeterilor. Anul 
acesta. Politehnica Iași a rea
lizat mai mult, fără Dănilă, 
subliniind parcă ideea că în 
fotbalul nostru se stîrnesc de
seori „furtuni în pahare cu 
apă", așa cum s-a stirnit și 
„furtuna Purima", care a făcut 
din titularul arădean o rezervă 
craioveană.

în etapa de joi. elementul 
surpriză l-a constituit 
la scor a Rapidului în 
velației de toamnă a 
natului. Dar dacă ne 
că „noua față" a Rapidului 
datorează foarte mult dispari
ției „celebrului" cuplu Marin —

iova. Si dacă potențialul gene
ral al reșițenilor nu excludea 
o scădere de randament pentru 
campionatul în curs, evoluția 
palidă a craiovenilor este de-a 
dreptul supărătoare, ea consti- 
tuindu-se într-un element de
cisiv pentru valoarea foarte 
relativă a ediției actuale.

Anul trecut, ca și acum, după 
etapa a XXVII-a, lotul A era 
convocat pentru un meci in
ternațional : cel cu Danemarca. 
Față de „ll“-le aliniat acum 
un an, astăzi lipsesc Răducanu, 
Săi mărea nu II, Anghelini, Dinu, 
Bălăci. Dudu Georgescu, Cri- 
șan, Dobrin, Kun și Lucescu. 
După cum se vede, nevoia de 
a inova e mai rapidă decît 
campionatul insuși.

loan CHIRILA

SERIA I : • F. 
Metalul Plopeni : 
cu (București) • 
lăți ■— Prahova

C. Brăila — 
Max. Popes- 

F.C.M. Ga-
Ploiești: S. 

Drăgulici (Drobeta Tr. 
rin) • S, C. Tulcea — 
Focșani : Gh. Retezan 
rești) Ot C.F.R. Pașcani 
itorul Vaslui : I. Urdca 
rești) • 
Ceahlăul 
ciulescu 
Botoșani 
V. Roșu 
loza Călărași — C.S.U. Galați: 
Fr. Nasutto (Rm. 
C.S.M. Suceava —

Anderco
Petrolul 

Tecuci:

Seve- 
Unirea 
(Bucu- 
— Vi- 
(Bucu- 

Cimentul Medgidia — 
P. Neamț : C. Ghen- 
(Tîrgoviste) • C. S. 
— C.S.M. Borzești : 
(București) • Celu-

Fediuc (Suceava) • Chimia Tr. 
Măgurele — C. S. Tirgoviște: 
I. Ciolan (Iași) * Chimia Rm. 
Vîlcea — Metalul București î 
C. Szilaghi (Baia Mare) • Vo
ința București — Dinamo Sla
tina : V. Tătar (Hunedoara) • 
Steagul roșu Brașov — Mine
rul Motru : C. Pîrvu (Brăila) 
• Progresul București — Elec- 
troputere Craiova : N. Hainea 
(Bîrlad) • Nitramonia Făgă
raș - 
Vîlcu 
Mija
Ispas (Constanța) • 
Brașov — Autobuzul 
T. Andrei (Sibiu).

Unirea Alexandria : V. 
(Timișoara) » Metalul 
- F.C.M. Giurgiu : Gh.

Tractorul 
București:

victoria 
fața re- 
campio- 
gindim

Radulescu (in dreapta imaginii) 
rarea băcăuană, reprezentată 
rămine neînvinsă.

încearcă încă un șut, dar apa
tie Pruteanu in această fază, 

Foto : S. BAKCSY

zău : O, 
• F. C. 
Victoria 
(Craiova'

SERIA 
tenița —

A II-A :
Metrom

Vîlcea) • 
Gloria Bu- 

(Satu Mare) 
Ploiești
R. Șerban

• S. N. Ol- 
Brașov : M.

Campionatul republican de juniori

REZULTATELE ETAPEI A XXI-a
SERIA 1: Unirea Focșani — Li

ceul de fotbal Bacău 0—0, S.C. Ba
cău — Rulmentul Biriad 3—0, Șc. 
sp. Gheorghe Gheorghiu-Dej — Li
ceul 2 lași 1—4, C.F.R. Pașcani — 
C.S.M. Suceava 0—4, Politehnica 
Iași — Liceul ,,A.I. Cuza" Foc
șani 4—6. Șc. sp. Tecuci — Cea
hlăul P. Neamț 4—1, Gloria Bu
zău — C-S. Botoșani 1—1; SERIA 
a II-a: F.C.M. Galați — Flacăra 
roșie Buc. 2—0, Azotul Slobozia 
— Steaua „23 August" 1—Ș, S.C. 
Tulcea — Se. sp. Călărași 2—1, Ra
pid București — Sportul studen
țesc 1—0, F.C. Brăila — F.C. Con
stanța 3—2. Metalul Buc. — Auto
buzul Buc. 0—3; seria a ill-a: 
Voința Buc. — Progresul Buc. 0—5. 
Liceul ,.M. • Viteazul" Buc.
F.C.M. Giurgiu 0—0. Șc, sp. Ale
xandria — T.M. București 2—0, 
Flacăra Moreni — Petrolul Ploiești 
1—0. Dinamo Buc. — Steaua 1—1. 
Poiana Cimpjna — Ș.N. Ollenita 
3—1, Chimia Tr. Măgurele — C.S. 
Tirgoviște 0—3; SERIA A IV-a: 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș 
0—0, Dinamo Slatina — Liceul 1 
Caracal 4—0, Jiul Petroșani — U- 
niversitatea Craiova 0—3, șc. sp. 
Drăgâsani — Șc. sp. Știința Petro
șani 3—0. Minerul Lupeni — Elec- 
troputere Craiova 0—0, Cimentul

• Meta-

existentă și atunci, ca șl acum, 
ceea ce nu este o notă prea 
bună pentru potențialul cam
pionatelor noastre în general.

Așadar, ‘ ' .2 __ 2 1222
tor între aceste două campio
nate este ___ 2_ —12 _ 112_
iilor. în rest, modificările sur
venite în cele două clasamente 
scot Ia iveală fapte nu prea 
îmbucurătoare. . '22,
campionatul în curs anunță dis
pariția posibilă de pe harta 
Diviziei A a două centre fotba
listice glorioase : CIuj-Napoca 
și Aradul. Aceste două ipotetice 
dispariții trebuie legate de re
sursele tot mai modeste ale 
fotbaliștilor din cele două ora
șe. U.T.A. a încetat să producă 
„de la Domide încoace", „U“ 
CIuj-Napoca este cea mai... stu
dențească dintre echipele noas
tre universitare, ceea ce a cîn- 
tărit mult în balanță, iar 
C.F.R.-ul demonstrează suges
tiv că fotbalul cere mai mult 
decît o echipă de băieți cu
minți, fie și bine conduși.

faptul cel mai izbi-

rocada netă a lide-

Așa, de pildă,

Grigoraș și apariției foarte pu
țin celebrului Șutru, ajungem 
din nou Ia concluzia că fotba
lul nostru are mult prea multe 
elemente de labilitate. (Din -a- 
ceastă categorie face parte și 
meciul decepționant al Jiului, 
pe teren propriu. Ia numai 4 
zile după un joc socotit ca 
foarte bun în fața... Stelei.)

Campionatul 
cursa într-un 
lent. O dovadă e și faptul că 
liderul său necontestat, Steaua, 
și-a mărit avansul, deși a rea
lizat trei remize în ultimele pa
tru jocuri. Dat fiind tempoul 
scăzut, am putea spune — pa- 
rafrazînd o vorbă binecunos
cută— că în campionatul nos
tru, înlre revelație și decepție 
nu e decît un pas, așa cum se 
intîmplă în marele și amorful 
grup al echipelor amenințate de 
locul 16. Din păcate, în acest 
grup au intrat două din frun
tașele primei etape de mai a 
ediției trecute : F.C.M. Reșița 
și, mai ales, Universitatea Cra

TREI INDISPONIBILI
IN LOTUL DE TINERET

Tg. Jiu — Minerul
sp. Craiova — Șc. _ _ __
Argeș 10—0; SERIA a V-a: Rapid 
Arad — Șc. sp. Jimbolia 5—0, 
C.F.R. Timișoara — Metalul Dro- 
ijeta Tr. Severin 1—2. U.M. Timi
șoara — U.T.A. 0—0, F.C.M. Reșița
— Viitorul Timișoara 3—0, Dierna 
Orșova — Șc. sp. Caransebeș 0—4, 
Șc. sp. Lugoj — Strungul Arad 
1—2. șc. sp. Gloria Arad — „Poli" 
Timișoara 0—1; SERIA a Vl-a: In
dustria sirmei C. Turzii — Șc. sp. 
B. Mare 3—0, Olimpia Satu Mare
— Șc. sp. Victoria Cărei 1—5, 
CIuj-Napoca — F.C. Bihor 0—2, 
Sticla Turda — C.F.R. Cluj-Napo- 
ca 0—3, F.C. Baia Mare — Șc. sp. 
Oradea 4—3, Gloria Bistrița — Ar
mătura Zalău 4—1. Minerul Cavnic
— C.I.L. Sighet 2—0; SERIA a 
VlI-a: Șc. sp. Mediaș — Șc. sp. 
Odorhei 0—0, Șc. sp. Tg. Mureș — 
Șc. sp. Brașov 3—1, Steagul roșu 
Brașov — Se. sp. Miercurea Ciuc 
7—0, Oltul Sf. Gheorghe — Șc. sp. 
Tg. Secuiesc 1—1. Tractorul Bra
sov — Gaz metan Mediaș 1—0, 
A.S.A. Tg. Mureș — Metalul Sighi
șoara 3—0, Șc. sp. Gheorgheni — 
Șc. sp. Brasovia 1—3; seria a 
vni-a: Corvinul Hunedoara — 
Metalul Aiud 5—0, Liceul 2 Deva
— Inter. Sibiu 0—1. Șc. sp. Șoimii 
Sibiu — Unirea Alba lulia 3—1. 
Chimica Tîrnăveni — Metalurgistul 
Cugir 2—1, F.C. Șoimii Sibiu — 
Șc. sp. Hunedoara 1—1, Mureșul 
Deva — C.F.R. Simeria 1—1, Ni
tramonia Făgăraș — Șc. sp. Sibiu 
1—0.

Motru 1—2, Șc. 
sn. Curtea de

F.C.

își continuă 
tempo foarte

PENTRU MECIUL
CU BULGARIA

reunit, la sediul 
lotul de tineret al

Aîbitrojele ou fost pe pri-mul plen 
ol discuțiilor, în etapa de duminică, 
crtit prin reușitele lor, cit și prin unele 
prestații necorespunzătoare. Nota 9 
cm întilnit-o de citeva ori în ra
poartele observatorilor federali, iar 
Constantin Niculescu (C.F.R. Ciuj- 
Napoca—F.C. Constanta) și Ion Ciolan 
(F.C. Olimpia—Sportul studențesc), 
cflați Io conducerea unor meciuri de 
mare dificultate, au obținut chiar 
nota 10. Nu este mai puțin adevărat 
că multi arbitri au fost ajutați. Io 
realizarea unor arbitraje bune, alît de 
conduita jucătorilor, cit și de aceea 
a spectatorilor Cu remarca, insă, că 
spectatorii din Bacău se... supară 
prea repede oe propria lor echipă și, 
așa cum scrie arbitrul Gh. Fopovtci, 
o lasă în părăsire sau chiar o apos
trofează în momentele grele, cînd ar 
ave-a mai multă nevoie de susținere.

< Dar au fosț șj unele arbitraje 
necoresounzătoore. lată, ce pildă, 
ce scrie observatorul federal C. Ar- 
deleanu despre modul cum a arbitrat 
C. Ghirâ la meciul Steauo-Jiul : 
..Enenrot de propriile greșeli și de ri
posta jucătorilor de la Jiul (contesta
rea deciziilor, aplauze) și chiar a 
conducătorului lor, M. Pascu, a deza
vantajat echipa oaspe (neacordarea 
unui gol, eliminarea cu ușurință a lui 
Stoica. 11 met i)". $i mai scrie ace- 
>clsi,Qbservp.t9x federal,.* „hunele țr»c~.

Ieri s-a 
F.R.F., și 
țării noastre.

Pentru meciul cu selecționata 
similară a Bulgariei ■— ptxigra- 
mat la Brăila, miercuri 12 mai 
— au fost convocați următorii 
jucători : Cristian și Moraru — 
portari ; Negrită, Bărbuleseu, 
Dumitrescu, Constantinescu, A- 
giu și Ciocîrlan — fundași ; I. 
Marin, I. Moldovan, Cuslov și 
Boca — mijlocași ; Pîslaru, T. 
Zamfir, M. Răducanu, Feniu și 
Manea — atacanți. Marcel Ră- 
dueanu (întindere ^n partida de 
la Arad) nu va face deplasarea 
la Brăila. Sub semnul întrebării 
se află, de asemenea, Ciocîrlan 
(entorsă) și Agiu (contuzie).

CU REGULAMENTUL ÎN FATĂ!
mente a pierdut meciul din mină-. 
Trebuie să spunem, însă, că nota 
acordată de observatoi arbitrajului (6) 
este în contradicție cu aceste apre
cieri.

lată și ce spu-ne C. Ghițâ referitor 
la golul neocordat : „Jucătorul de 
la Jiul se afla in poziție de ofsaid, in 
momentul CIND A PRIMIT MINGEA". 
Spunînd osta, C. Ghiță confirmă, de 
fapt, valabilitatea golului. întrucît 
ofsaidul este determinat de poziția 
unui jucător nu în momentul primirii 
mingii, ci in momentul transmiterii ei. 
A uitat, oaie, C. Ghi.ă acest lucru 
elementar ?
• Un alt observator federal. Oc

tavian Popescu, este nemulțumit de 
arbitrajul lui Mihai Moraru (notat cu 
4) la meciul F.C. Argeș—Politehnica 
lași. Aceasta nu justifică, însă, ati
tudinea antrenorului ieșenilor. Ilie 
Cană. apreciat pentru succesele ob
ținute în munca sa, care i-a adresat 
arbitrului o serie de cuvinte nu toc
mai... academice.
• O observație a arbitrului N. Pe- 

ficecnu Io meciul de dumin:că A.S.A. 
Tg. Mureș—F.C Bihor : ,,Aso cum 
joacă Onuțan reprezintă un nericol 
pentru adversari". Cine a urmărit pe 
micul ecran meciul Universitatea 
Craiova—A.S.A Tirqu Mure? și a re
ținut, dec*, cefe trei clacuri v’olente 
ele lui Qnuțan asupra lui, Crișan nu

pot decît să-i dea dreptate lui NI. Pe- 
iriceanu. $i totuși, nici Onuțan, nici 
Deselnicu, și el dur în intervenții, 
n-au fost avertizați joi de arbitrul Gh. 
Vasilescu I.
• Raportul observatorului federal 

Eugen Bonciu, după meciul , F.C.Ml. 
Reșița—Politehnica Timișoara ne-a o- 
ferit o lectură plăcută : orqanizare ire
proșabila, un stadion plin pine Ia 
refuz, un public care a primit cu 
sportivitate înfrînqeiea din partea 
unei echipe în formă, un arbitraj 
(N Petriceanu) fără qreșeolă. De 
altfel, și alți observatori rețin o 
serie de aspecte favorabile privind 
etapa de joi. Păcat că aceste apie- 
cieri nu se referă si la calitatea jocu
rilor — lucrul cel mai important.

a $’ o secvență din Divizia B, de 
la meciul C.S. Tirgoviște—Voința Bucu
rești : !o scorul de 5—0 pentru tîr- 
govișteni, deci cînd nu mai putea fi 
vorba de un moment de tensiune, 
jucătorul Frunză (Voința), o’ofitînd 
de faptul că arbitrul era întors cu 
spatele, l-a lovit De Ene (C.S. Tirgo- 
vijte). El a avut qhinîon (qestul fiind 
observat de un reprezentant al 
F.R.F., aflat la meci), dar a avut și 
sansă, fiind susoendat doar pe o 
etapă de Com's’o de disciplină, de 
obicei foarte severă...

Jack BERARfU

SERIA A III-A :
lurgistul Cugir — Victoria Că
rei : Fr. Coloși (București) ® 
F. C. Șoimii Sibiu — Ind. sîr- 
mei C-. Turzii : Gh. Popoviâ 
(București) • C.F.R. Timișoa
ra — Mureșul Deva : R. Stîn- 
can (București) • Gloria Bis
trița — F. C. Corvinul Hune
doara : N. Petriceanu (Bucu
rești) • Sticla Turda — U.M. 
Timișoara : FI. Anuțescu (Pi
tești) • Dacia Orăștie —_Mi— 
nerul Moldova Nouă : I.
cu (București) • Unirea Tom
natic — C.I.L. Sighet : C. Nicu
lescu (București) <9 Rapid Arad 
— Gaz metan Mediaș: V. Ivano- 
vici (București) • F. C. Baia 
Mare — Victoria Călan : M. 
Moraru (Ploiești).

Dan

DE LA COMISIA
DE DISCIPLINA J

Comisia de disciplină a dic
tat în ultima sa ședință urmă
toarele suspendări : Grigoraș 
(Rapid) 3 etape, Mușat (Univer
sitatea CIuj-Napoca) 2, Stoica 
(Jiul) 1. In Divizia B, Tamaș 
(Metalurgistul Cugir) a 
suspendat pe 4 etape.

Sancțiuni foarte aspre 
fost date unor jucători din. 
Divizia C. Și pe bună drep- 

Cioltan (Voința 
a fost suspendat 

pe 2 ani pentru lovirea arbi
trului, iar coechipierul 
Abasz, 
(pentru injurii la adresa ar
bitrului). Pentru un gest inad
misibil — lovirea brutală a ad
versarului, în timp ce acesta 
se afla la pămînt — Hentea 
(Metalul Copșa Mică) a fost 
suspendat pe 12 etape.

late. Astfel, 
Constanța)

fost

au

său»
nu va juca 6 etape

A K »

LOMULUI ROTUMIT
y â.

S.C. ANDERLECHT, PRIMA FORMAȚIE BELGIANA
ÎNVINGĂTOARE in CUPA CUPELOR

de 
de

Așadar, se cunoaște prima cîști- 
gătoare a competițiilor europene, 
cea a „Cupei cupelor". După cum 
am anunțat, ea este formația bel
giană S.C. Anderleclrt, care. în fi
nala de la Bruxelles (locul 
desfășurare a fost stabilit
U.E.F.A. încă înaintea cunoașterii 
celor două finaliste), a întrecut 
formația londoneză West Ham U- 
nited cu 4—2 (1—1). Arbitrul Ro
bert Wurtz (Franța) a condus în 
fata celor 65 0C0 de 
(dintre care 8 000 englezi) 
toarele formalii : 
Ruiter — Lnmme. ' 
'Thissen, Ve liflerelst, Coeek Doekx', 
Rcssel, Haan, Rensenbrinck. WEST 
HAM UNITED: Day _ Lamnard. 
Taylor, Bonds, Coleman, McDowell, 
Paddon. Brooking, Holland, Jen
nings, Robson.

Astfel. Anderlecht esie prima 
formație belgiană care învinge în 
finala câștigătorilor de cupe. Iată, 
de altfel, învingătoarele tuturor e- 
dițiilor. de la prima dintre ele 
(1961) și pînâ azi: Fiorentina, A-

spectatori 
•jrmă- 

: ANDERLECHT: 
van Binst, lîroos,

(Jetico Madrid, Tottenham, SporA 
ting Lisabona, West Ham United.’ 
Borussia Dortmund, Bayern Mim
etici», Milan, Slovan Bratislava.' 
Manchester City, Chelsea, Glasgow 
Rangers, Milan, F.C. Magdeburg, 
Dinamo Kiev si S.C. AnderlecUti

„GHE4TA OE ALO ‘
Iată clasamentul golgeterilor eîM- 

roneni in competiția dotată cu 
„GHEATA DE AUR", după ulti
mele etane disputate: Kaiafăs 
(Omonia Nicosia). 39 goluri 
tocuri), Bianchi (Reims) 29 g <32 
3). Jordan (Benfica) 28 g (27 j),’ 
Bradley (Finn Harps) 27 g <2« j).' 
Risi (F.C Zurich) 26 g (20 j). Ne
ne (Benfica) 26 g (27 j), DUDU 
GEORGESCU (Dinamo București) 
26 g (27 j), Cubillas (F.C. Porto)! 
25 g (27 j), Fischer (Schalke 04) 
25 g <28 j), Geels (Ajax) 25 g (29 
j). Posthumus (Lierse) 25 g <34 j)J.

<28

PENULTIMUL ACI ÎN CAMPIONATUL ITALIEI
Penultima etapă a campionatu

lui italian se va desfășura în ab
senta a opt iucători: MaMera (Mi
lan) si Rosnoni (Cesena) — sus
pendați pe două etape, Valeri (Ca- 
eliari). Garbarini s» Guidetti (Co
mo), Bedin (Sampdoria). Vannini 
(Perugia) si Madde (Verona) — 

4oti ne o etapă. Pînă la sfîrșitul 
campionatului lipsind doar 1?.O de 
minute, pentru Maldera si Rogno- 
ni vacanta a si venit...

Iată cîteva amănunte primitoare 
la meciurile mai importante: în 
întîlnirea dintre Ascoli si Bologna 
interesele diferă; în timp ce As
coli luptă nentru a evita retrogra
darea. Boioena intenționează să 
intre în rîndurile crimelor sase 
echipe clasate, ceea ce i-ar da 
drentuJ să participe la Cupa 
UEFA; Bologna nu anunță schim

bări în formația învinsă duminiedb 
trecută de Juventus.

Pentru Lazio, lupta va fi dispe
rată, în întîlnirea cu Milan, Lopez 
va fi absent din rîndurile echipei 
romane, iar Scala. Bigon si Mal
dera — din cele ale ros-ne^rilor.' 
Jn sfîrșit, Napoli — Perugia: Na
poli dorește o reeditare a victoriei 
de la Roma. Perugia nu a renun
țat incă la speranța de a intra în 
UEFA. Lupta Torino — Juventus 
continuă cu Torino în deplasare 
da Verona) si Juve acasă (w 
Sampdoria).
Bologna, 7 wai

CESARE TRENTINI

Sportul! Pogo 7o



Turneul international de polo „Cupa României*1 ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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MECIURI APRIG
CLUJ-NAPOCA, 7 (prin te

lefon). — Partidele de joi din 
cadrul turneului internațional 
de polo au decis, în mod 
teoretic, cîștigătoarea „Cupei 
României" din acest an. Obți- 
nînd două prețioase victorii la 
capătul unor jocuri îndirjite, 
disputate la mare tensiune — 
5—4 cu U.R.S.S. și 4—3 cu 
România — echipa Ungariei a 
rămas neînvinsă (mai are de 
jucat cu Bulgaria și Austra
lia), avînd toate șansele să-și 
păstreze primul loc.

Joi seară, poloiștii români au 
scăpat o șansă rară de a în
vinge sau de a obține măcar 
un rezultat de egalitate în fața 
sportivilor din Ungaria, cam
pioni europeni. Echipa țării 
noastre a dominat evident pri
ma repriză și o bună parte din 
cea secundă, adversarii fiind 
obligați — după golul lui Nas
tasiu (1—0) — să comită multe 
faulturi pentru a rezista. Din 
păcate, selecționata română nu 
a știut să profite de multi
plele ocazii de „om în plus", 
deși a avut în față „zone" de 
patru contra trei și chiar de

șase contra patru. „Campionii" 
ratărilor : Cl. Rusu și Rădu- 
canu, dar în egală măsură se 
fac vinovați și C. Rusu, Scher- 
van, Popescu și Nastasiu, care 
nu și-au asumat reponsabilir 
tatea șutului. Adversarii 
au egalat prin Csapo (1—1) și 
Wolf (2—2. după golul lui Po
pescu), Reprezentanții țării 
noastre nu au știut să profite 
nici în continuare de faptul că 
Szivos, Horkay și Sarossy au 
acumulat cîte trei eliminări, 
părăsind definitiv bazinul. Ei 
au greșit în apărare (Slavei a 
primit un gol de la 12 m, după 
ce apărase multe mingi difi
cile — Wolf 2—3) și teama de 
înfrîngerea care se profila le-a 
paralizat și în ultimul „sfert" 
acțiunile ofensive. în finalul 
meciului, poloiștii români au 
reușit totuși să egaleze prin 
CI. Rusu (3—3) și ar fi men
ținut acest rezultat dacă aoelași 
CI. Rusu și apoi V. Rus nu 
ar fi gafat, permițînd tînărului 
Wolf un neașteptat hat-trick 
cu 10 secunde înaintea fluieru
lui final (4—3),

Adrian VASILIU

Rezultate : U.R.S.S. — România 
B 9—3 (2—2, 3—1, 3—0, 1—0). 
Au înscris : Barkalov 3, Dreval 2, 
Romanciuk 2, Kotenko, Kabanov 
pentru U.R.S.S., respectiv Gaiță, 
R. Rusu, Mirea. Arbitru : Mc. Lau- 
culai (Australia) ; Cuba — Aus
tralia 7—5 (2—0, 2—1, 2—3, 1—1). 
Au înscris : D. Rodriquez 2, Duarte 
2, Rizzo, Perez, Almeneiro pentru 
Cuba, respectiv Kerr, Turner, Lang
don, Brooks, Milles. Arbitru: lugo 
lukovicî (Iugoslavia).

România A — Bulgaria 8—6 
(2—2, I—0. 3—2, 2—2). Au în
scris : Nastasiu 3, Schervan 2, Cl. 
Rusu 2, Popescu pentru Romania, 
respectiv Brankov 2, Devedjev 2, 
Popov 2. Arbitru: Asenzio (Spa
nia).

Clasament : 1. Ungaria 8 p (4 
meciuri), 2. U.R.S.S. 6 p (4), 3. 
România A 6 p (4), 4. Australia 
4 p (5), 5. Cuba 3 p (4), 6. Ro
mânia B 2 p (5), 7. Bulgaria 
1 P (4).

Programul : simbâlâ, de la ora 
18 : Ungaria—Bulgaria, România 
A—România B, U.R.S.S.—Cuba ; 
duminică, de la ora 10 : Cuba— 
Bulgaria, Australia—Ungaria, Ro
mânia A—U.R.S.S.

a

începe sezonul internațional de tenis în aer liber

TREI TINERE RACHETE
DIN NOU LA START

SPORTUL TURISTIC
LA ÎNDEMÎNA TUTUROR
La 9 mai se împlinesc 31 de ani de la eliberarea Ceho

slovaciei de sub ocupația hitlcristă. In cele peste trei 
decenii de viață liberă, Cehoslovacia socialistă s-a dezvoltat 
in toate domeniile, incluzind 
turismul.

educația fizică, sportul și

' Cu trei ani în urmă, lumea 
tenisului era martora unei ade
vărate senzații. Se disputa „Cu
pa Federației", întrecerea ma
joră a rachetelor feminine. 
Anglia, a doua favorită, este 
eliminată în „sferturi" de un 
out-sider aparent fără șanse: 
România I Pentru ca, apoi, a- 
ceeași echipă, să cedeze la 
diferență de numai cîteva ghe
muri, în semifinale.

Cine erau autoarele perfor
manței ? Numele lor avea să 
apară In rubricile sportive ale 
tuturor ziarelor : Virginia Ru
zici șl Mariana Simionescu. 
încă junioare, speranțe ale te
nisului românesc în plină afir
mare. De atunci, ele s-au re
găsit, alături, în multe compe
tiții internaționale, turnee și 
meciuri de anvergură. Și nu 
o dată așteptările puse în bra
țele tinere ale acestor spor
tive s-au dovedit împlinite.

Au trecut trei ani. Acum 
„dublul" nostru s-a majorat la 
un „trio" de jucătoare, celor 
două dinainte alăturîndu-Ii-se o 
altă prietenă și rivală, Floren
ța Mihai. Toate, crescute In 
brazda roditoare a clubului dl- 
namovist din 
cel Mare.

Acolo le-am 
te trei, într-o 
rită a acestei 
la antrenamentul obișnuit —• 
sau poate nu atît de obișnuit... 
— în preziua unei noi plecări 
spre orizonturile îndepărtate 
ale marilor turnee. Sub pri
vegherea antrenoarei Ecaferi- 
na Koșianu, lucrau la finisa
jul pregătirii lor tehnice și fi
zice, ultimele retușuri ale li
nei forme sportive ce trebuie

Ruzici și 
Simiones- 
primăvara 
nostru.

Florența Mihai, 
Virginia 
Mariana 
cu — 
tenisului

Foto: D. NEAGU
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Date publicate nu de mult 
arată că în toată Cehoslova
cia sînt peste 150 000 de tu
riști organizați, care prac
tică diversele ramuri ale a- 
cestei discipline : turismul 
pedestru și alpinismul, tu
rismul nautic, moto și ciclo
turismul, fără a mai vorbi 
de numeroșii amatori da 
concursuri de orientare tu
ristică. La fel ca și in alte 
domenii sportive, performe
rii turismului cehoslovac 
sînt purtători ai titlurilor 
de maestru sau maestru e- 
merit al sportului.

Firește că pe lingă prac- 
ticanții organizați ai turis
mului se grupează mii și 
mii de alți iubitori ocazio
nali ai mișcării în aer liber, 
doritori să pășească in cea 
mai mare și mai frumoasă 
sală de gimnastică : natura. 
Numărul cel mai mare H 
dau de bună seamă cei ce 
fac turism, în timpul con
cediului, doar ca un mijloc 
de recreare. Dacă ar fi să 
totalizăm pe toți partizanii 
activi ai acestui mod de a 
face sport vom ajunge, cu 
siguranță, la peste 1 milion 
de persoane.

Iată de ce, Uniunea ceho
slovacă de turism, cu pri
lejul fiecărei acțiuni orga
nizate, nu poate uita nici 
pe turiștii încercați, cu ex
periență, și nici pe cei pa 
care îi interesează mai mult

soscaua Ștefan

regăsit, pe toa- 
dimineață înso- 
săptămîni. Erau

să fie fără cusur. Căci le aș
teaptă testul dificil al prime
lor întreceri în aer liber, cu 
adversare de renume. Mai în- 
tîi, In săptămîna ce urmează, 
campionatele Angliei, pe tere
nurile cu zgură de la Bourne
mouth, apoi cele ale R. F. Ger
mania, la Hamburg, cele ale 
Italiei, la Roma, ca în conti
nuare, într-un „crescendo" sus
ținut, Roland Garros, Wimble
don și apoi o nouă „Cupa Fe
derației", dincolo de Ocean.

în scurtele pauze ale antre
namentului, stînd pe o bancă 
la umbra copacilor înfrunziți 
al frumosului parc, ne-am re
amintit împreună etapele cele 
mal recente ale participării lor 
la ultimul sezon „indoor". Ce
le disputate sub egida circu
itului „Virginia Slims", re
unind elita mondială a teni
sului feminin.

Mal întîi, cu Florența Mihai. 
Ei ti aparține performanța cea 
mai proaspătă și poate cea mai 
merituoasă. S-a calificat în 
turneul final al probei de du
blu, la Tokio, alături de engle
zoaica Glynis Coles, partene
ră de circumstanță. Au învins 
pe Jausovec (Iugoslavia) — 
Fernandez (Columbia), au pier
dut la Casals (S.U.A.) — Durr 
(Franța). Mai are Florența 
noastră 6 calificări — record 1 
— în turneele principale i Was-

hington, Chicago, Akron, De
troit, Sarasota. San Francisco.

Mariana Simionescu și-a În
scris pe cartea de vizită nu
mele unor învinse cu 
americancele Overton 
dondo, olandeza Appel 
ta noastră vizitatoare), 
za Bentzer.

Dar Virginia Ruzici 
totuși, cap de coloană. Pen
tru ea pledează nu numai re
zultatele, ci și aprecierile fa
vorabile ale presei străine, ale 
specialiștilor tenisului. Iar cel 
mai elocvent este clasamentul 
oficial „Virginia Slims", care 
o așează pe locul 36, cel mal 
bun obținut vreodată de o ju
cătoare româncă.

Toate acestea sînt, de fapt, 
doar prefigurări ale perfor
manțelor viitoare. Le aștep
tăm cu speranță șl încredere, 
cunoscînd valoarea acestor trei 
tinere rachete, primăvara teni
sului nostru.

I
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chiar decît performanța 
sportivă, mișcarea în aer 
curat, cunoașterea frumuse
ților naturii, precum și a 
obiectivelor istorice ale țării.

Ca și In cazul altor spor
tivi cehoslovaci, acțiunile de 
bază ale turiștilor sînt le
gate de Spartachiada ceho
slovacă. Activitatea tradițio
nală începe cu întîlnirea de 
primăvară de pe muntele 
Kuneticke, de lingă Pardu
bice ; la ultima întîlnire au 
luat parte 10 683 de turiști 
care se înscriu în populara 
acțiune numită „Cele 30 de 
vîrfuri". De asemenea, tu
riștii sînt promotorii mani
festației „Solia focurilor", 
prin care an de an, pe în
treg teritoriul Cehoslovaciei, 
sînt încurajate focurile de 
tabără, care adună în jurul 
Iot tineri veniți 
lua parte la 
dispute sportive 
natură. Numai în 
nului trecut au fost organi
zate 1 497 de asemenea focuri 
de tabără, în jurul 
s-au strîns aproape 
de oameni.

Și în timpul iernii 
ganizează acțiuni similare. 
Iată de pildă un bilanț su
gestiv : 30 
tîlniri, 55 
creste de 
multe zile 
de o zi.

pentru a 
atractive 

In plină 
cursul a-

cărora
270 000

or-

de tabere șl în
de traversări de 

munți de mal 
și 10 traversări

Divizia A la baschet masculin

FARUL „U“ CLUJ-NAPOCA 79-73
Așa cum era de așteptat, 

echipele Farul Constanța și 
Universitatea Cluj-Napoca au 
oferit, ieri, în sala Floreasca, 
în cadrul primei etape a tur
neului final al Diviziei A la 
baschet masculin — grupa 1—6, 
o întrecere echilibrată, atracti
vă. Studenții au deținut iniția
tiva în prima repriză, cînd au 
condus cu 22—16 (min. 8), 39—33 
(min. 16) și 41—35 (min. 17). în 
ultimele două minute, însă, 
constănțenii au realizat cîteva 
contraatacuri, izbutind să refa
că handicapul și chiar să obți
nă un avans de un punct : 
42—41. La reluare, baschetba- 
liștii de la Farul sînt cei care 
domină și, treptat, se desprind, 
ajungînd să aibă în min, 30 un 
avantaj de 14 puncte : 64—50. 
A fost rindul studenților să 
revină, dar fără rezultat con
cret. ei ncputînd decît să redu
că din handicap. Scor final : 
79—73 (42—41) pentru Farul.
Au înscris : Spinu 16, Marlines- 
cu 15, Dumitru 12, Fașca 14, 
Tecău 8, Dochia 6, Turcanu 3

pentru învingători, respectiv 
Barna 22, Roman 15, Crăciun 

14, Riihrig 4, Schuller 2, Mathe 
8, Nagy 2, Sabău 2, Moisin 4. 
Au arbitrat bine V. Popescu 
și M. Aldea.

Alte rezultate : Steaua — 
Universitatea Timișoara 102—58 
(43—32), Dinamo—Rapid 96—72 
(52—38). Turneul continuă.

Turneul 7 — 12
BRAȘOV, 7 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate 
a început turneul final al e- 
chipelor din grupa 7—12 a Di
viziei A la baschet masculin. 
Rezultate din primele zile : 
I.C.E.D. — A.S.A. București 
86—70 (42—35), C.S.U. Brașov — 
Politehnica Iași 80—85 (34—41), 
Politehnica București — I.E.F.S. 
62—65 (37—30), I.E.F.S. — A.S.A. 
64—68 (39—26), C.S.U. Brașov 
— I.C.E.D. 99—85 (51—42), Po
litehnica București — Politeh
nica Iași 59—87 (28—42). (C.
GRUIA, coresp.).

pana*: 
și Re- 
(recen- 
suede-

rămîne,

Radu VOIA

ASTAII, LA PRAGA,
Astăzi, la Praga, se dă startul 

în cea de a 29-a ediție a 
„Cursei Păcii". După cum sa 
știe, întrecerea din acest an — 
la care participă rutieri din 19 
țări — se desfășoară pe ruta 
Praga — Varșovia — Berlin, 
de-a lungul a aproape 2 000 km.

A nins la Montreal!
OTAWA 7 (Agcrpres). — Cu 

numai două luni și zece zile 
înainte de deschiderea Jocurilor 
olimpice de vară, metropola ca
nadiană, Montreal, se găsea vi
neri dimineața acoperită cu un 
strat de zăpadă. Desigur, acest 
ultim suvenir al iernii nu a 
putut rezista, dar fenomenul a 
constituit o adevărată surpriză 
pentru locuitorii orașului.

Echipa României — care a 
juns joi după-amiază la Praga 
— este alcătuită din Vasile Teo
dor, Mircea Romașcanu, Valen
tin Ilie, Ion Cojocaru, Eugen 
Dulgheru și Teodor Drăgan.

Astăzi este programat, pa 
străzile capitalei Cehoslovaciei» 
prologul competiției : contra
timp individual, 7 km. Etapa 
are doar menirea de a stabili 
purtătorul „tricoului galben", ea 
neoontlnd în clasamentul între
cerii. Mîine, duminică, sa 
dispută etapa I, Praga — Par
dubice, 143 km. O etapă cu 
traseu sinuos și sprint de că- 
țărare la Prachovioe (lan 101).

CONCURSUL DE SĂRITURI

ORDINEA MECIURILOR HOCHEIȘTILOR 
GRUPA A

DE LA VARȘOVIA
9

ROMANI IN
Iată ordinea meciurilor echi

pei de hochei a României, anul 
viitor în grupa A a C.M. de 
la Viena : 21 aprilie, cu Sue
dia, 22 aprilie cu S.U.A., 24 a- 
prilie cu Cehoslovacia, 25 apri
lie cu U.R.S.S., 27 aprilie cu 
R.F.G., 29 aprilie cu Finlanda, 
1 mai cu Canada. în continuare. 
3 și 8 mai primele patru cla
sate își vor disouta locurile L

II și III, iar celelalte patru — 
ultimele locuri ale clasamen
tului, luptind pentru evitarea 
retrogradării (o singură echipă).

După cum se știe, la Viena 
vor avea loc numai meciurile 
grupei A a C.M., urmînd ca 
grupa B să se dispute in Ja
ponia, iar grupa C in Italia 
sau Spania.

La Varșovia a început un 
concurs internațional de să
rituri în apă, rezervat junio
rilor.

în proba masculină de plat-f 
formă, pe primul loc s-a cla-i 
sat polonezul Krysztof Miller, 
cu 329,70 p, urmat de sportivii 
români Hans Beer și Dan O- 
prean.

în proba similară pentru ju
nioare, victoria a revenit Ca
linei Fizanova (U.R.S.S.) 
268,15 p, urmată de Anca Fă- 
gețeanu (România) — 256,95 p.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La Zwickau, Rodi 

Dsterreich (R.D. Germană), cu
noscut pînă aoum ca un bun a- 
runcător de disc, a obtinut un ex
celent rezultat si la greutate: 
20.74 m.

BASCHET • In turneul feminin 
de la Strakonice (Cehoslovacia): 
Cehoslovacia — Polonia 7S—64 
(44—30), italia — Canada 63—« 
(32—21).

CICLISM • Turul Spaniel a 
continuat cu etapa a 9-a, ALaman- 
sa — Nules (208 km), cîștigată da 
’zest-germanul Ditter Thurau In 
S h 54:41. • In competiția „cele 
4 zile de la Dunkerque", pe pri
mul loc în clasament se află bel- 
Slanul Freddy Maertens • Cea 
le-a doua etapă a Turului Roman- 
ăiei, disputată între Vevey si Ley- 
sln (156 km), a fost cîștigată de 
belgianul Johan de Muynck în 
4 h 56:25. tn urma acestei victorii. 
Muynck devine lider al clasamen
tului.

FOTBAL • In meci inaugural al 
campionatului interbritanic, la 
Glasgow: Scotia — Tara Galilor

3—1 (2—0). Au marcat Pettigrew, 
Rioch si Gray, respectiv Griffith» 
din 11 m.
t\\\\\\\\\V4 IX\\\\\\\\V»

REAL MADRID EXCLUSA PE 
UN AN DE ZILE DIN COMPE
TIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL

Ca urmare a incidentelor pe
trecute la meciul Real Madrid— 
Bayern Milnchen, comisia de dis
ciplină a U.E.F.A., întrunită ieri 
la Berna, a hotărît excluderea 
echipei Real Madrid din toate 
competițiile europene pe timp de 
un an. Hotărîrea se referă la 
C.C.E., Cupa Cupelor șl Cupa 
U.E.F.A., ediția 1976—1977.

R\\\\\\\\\\1 KWWWWWX
JUDO • Campionatele europene 

de judo au continuat la Kiev. Da 
categoria grea, titlul a fost cuce
rit de sovieticul Serghei Novikov 
care în finală l-a învins prin ippon 
pe compatriotul său Gheorghi 
Onașvili. Medaliile de bronz au 
fost atribuite polonezului Petrow-

SCURT • PE SCURT
ski și iugoslavului Lukici. A. Ka- 
zacenkov (U.R.S.S.) a devenit 
campion european la „open“.

ȘAH • După trei runde, în tur
neul de Ia Vukovar conduce Da- 
mianovici 3 p. urmat de Vukici 
2 p. • In turneul de la Vrbaț (Iu
goslavia), după șase runde conduc 
Matulovici, Radulov și Portisch 
cu cîte 4 p. Maestrul român Volo- 
dea Vaisman ocupă locul 7 cu 
2‘/i p. (1). în runda a șasea, Vais
man a întrerupt partida cu Jano-

TENIS • în turneul de la Dallas, 
în ultimele partide ale sferturilor 
de finale: Vilas — Dutz 5—7, 6—1, 
6—1, 6—2; Stockton — Ramirez 
6—3, 7—6, 7—6. în semifinale vor 
juca Stockton — Vilas si Bore
— Solomon • în campionatele
Bavariei de la Milnchen (optimi 
de finală): Kodes — Crealv
6— 2, 1—6, 6—3: Kary — Andersson
7— 6, 6—0; Jauffret — Plotz 6—3, 
6—4: Cahill — Cano 6—2, 6—3: Mei
lor — Santana 6—1, 6—3; Gisbert
— Pohmann 1—6, 6—3, 6—4; Hrc- 
bec — Taylor 6—3, 6—4. Orantes
— Pinner 1—6, 6—2, 6—1
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