
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

IN R. P. POLONA
Miercuri, ÎS mai. în cursul 

dimineții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R.J președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au avut, la 
palatul Wilanow, reședința re
zervată înaltilor oaspeți români 
in perioada vizitei la Varșovia, 
o intilnire prietenească cu to
varășul Edward Gierek, piim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
tovarășa Stanislawa_ Gierek.

în cadrul întilnirii, desfășu
rată într-o atmosferă de caldă 
stimă și respect reciproc, afec
țiune tovărășească, au fost abor
date probleme ale construcției 
socialiste in cele două țări, 
efectuindu-se un larg și bogat 
schimb de opinii și experiență 
privind multitudinea aspectelor 
dezvoltării economico-sociăle a 
celor două țări, activitatea 
partidelor noastre in soluțio
narea sarcinilor șl obiectivelor 
complexe ale etapei actuale a 
edificării societății socialiste In 
România și Polonia.

De asemenea, și cu această 
ocazie s-au subliniat noi și noi 
aspecte ale colaborării multila
terale, solidarității și prieteniei 
dintre P.C.R. și P.M.U.P., din
tre cele două state, evidențiin- 
du-se largile posibilități de am
plificare a cooperării în dome
niile industriei, agriculturii, ști
inței, tehnicii și culturii dintre 
România și Polonia precum și 
ale conlucrării tot mai active a 
celor două țări pe arena poli
tică internațională, în interesul 
popoarelor român și polonez, al 
cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii în întreaga 
lume.

★

Miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat. Ia pa
latul Wilanow, reședința ofi
ciată a înalților oaspeți români, 
la un dejun intim. împreună cu 
tovarășul Edward Gierek și to
varășa Stanislawa Gierek.

Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate și 
caldă prietenie tovărășească

★
Miercuri, în cadrul unei noi 

întilniri desfășurată la Palatul 
Wilanow din Varșovia, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii

Socîaliste România, și Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitorese Unit 
Polonez, au reluat schimbul de 
opinii asupra unor probleme 
fundamentale privind mersul 
construcției socialiste in cele 
două țări, stadiul și perspecti
vele relațiilor româno-polone, 
precum șl diverse aspecte ale 
activității politice internaționa
le actuale.

Intilnirea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de deplină în
țelegere șl respect reciproc, ca
racteristică relațiilor dintre par
tidele, țările și popoarele noas
tre.

★
Miercuri dimineața, tovarășa 

Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Stanislawa Gierek, a 
făcui o vizită in sălile palatu
lui Wilanow, din Varșovia, re
zervat ca reședință oficială 
pentru inalții oaspeți români. 

•A
Membri ai delegației de partid 

și de stat condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care face o 
vizită oficială de prietenie in 
Polonia — tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului interior, Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini — au fost miercuri 
dimineața oaspeți ai orașelor 
Gdansk și Gdynia, aflate in 
nordul țării, Ia Marea Baltică.

în această vizită membrii de
legației au fost însoțiți de Piotr 
Jaroszewicz, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, Ryszard 
Frelek, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Tadeusz Wrzaszczyk. 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de mi
niștri, președintele Comisiei de 
stat a Planificării, precum și de 
ambasadorul Poloniei la Bucu
rești.
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L* 0 SEABÂ OMAGIALA PENTRU
IN PALATUL

SPORTURILOR GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ
ȘI MAREA EI CAMPIOANĂ NADIA COMĂNECI

Entuziaste aprecieri ale spectatorilor și specialiștilor prezenți

O grăitoare dovadă a marii 
Nadiei Comăneci la birnă : o 

nota 10 !

BOLOGNA, 18 (prin telefon). 
Iubitorii sportului din localitate 
au trăit o admirabilă seară, pe 
care — după propriile lor de
clarații — nu o vor uita multă 
vreme. în ciuda vremii nepriel
nice (aici a plouat torențial in 
timpul zilei) și sfidînd concu
rența finalei Cupel U.E.F.A. (în 
care era angajată și echioa 
italiană Juventus Torino), 4 000 
de spectatori s-au Instalat în

După meciurile restante 
disputate ieri In Divizia A 

de fotbal

STEAUA
A TRECUT

PE PRIMUL LOC
Ieri, pe stadionul Republicii 

din Capitală, s-au disputat în 
cuplaj două dintre meciurile 
restante ale campionatului Di
viziei A de fotbal, încheiate cu 
următoarele rezultate :

SPORTUL STUD. 1 (1)
F. C. CORVINUL 0

PROGRESUL 0
STEAUA 2 (1)

După meciurile de ieri, clasa
mentul Diviziei A de fotbal, 
care are acum în frunte pe 
Steaua, arată astfel :

Citiți cronicile în pag. 2—3

1. STEAUA 25 15 3 7 52-28 33
2. Dinamo 24 12 7 5 52-27 31
X Jiul 25 14 3 8 47-32 31
4. Univ. Craiova 25 12 6 7 41-25 30
5. Sportul stud. 25 10 7 8 26-20 27
6. U.T.A. 25 10 6 9 39-49 26
7. Polit. Tim. 24 11 3 10 27-24 25
8. A.S.A. Tg. M. 25 10 5 10 27-27 25
9. F.G Bihor 25 9 7 9 58—38 25

10. F.C.M. Reșița 25 10 5 10 34-37 25
11. F.C. Argeș 25 9 7 9 31-37 25
12. Poli, lași 25 8 7 10 29-24 23
13. S.C, Bacâu 25 8 7 10 26-29 23
14. Rapid 25 8 6 11 25-34 22
15. Corvi nul 25 7 8 10 26-35 22
16. Progresul 25 8 5 12 29-48 21
17. F.G Constanța 25 8 3 14 29-36 19
ÎL F.C.M Galați 23 5 5 15 24-52 15

Năstase a șutat plasat, deschizînd scorul (Fazi din meciul Pro
gresul — Steaua, disputat ieri) Foto : V. BAGEAC

Dc azi, la Cluj-Napoca, polo international

„CUPA ROMÂNIEI", 
LA A DOUA EDIȚIE

Bazinul acoperit din Cluj- 
Napoca găzduiește, de azi pînă 
duminică, întrecerile ediției a 
Il-a a turneului Internațional 
de polo dotat cu „Cupa Româ
niei". La competiție iau parte 
echipe valoroase și anume Un
garia (campioană olimpică șl 
europeană), Iugoslavia (meda
liată cu bronz la ediția prece
dentă a C.E., cîștigătoare a tur
neelor desfășurate recent la 
Barcelona și la Hvar), Bulga

nele recunoscute la Praga. De 
fiecare dată, apariția Nadiei 
Comăneci la aparate este în
soțită de aparatele de filmat, 
de blitzurile fotoreporterilor, ba 
chiar și de flesh-urile specta
torilor din sală, care vor să 
păstreze amintirea admirabile
lor execuții ale Nadiei Comă
neci.

Din programul fetelor noastre 
să mai menționăm momentul 
coregrafic „Revelion *77". exer
cițiile la sol in care se disting 
fiind ovaționate îndelung Na
dia Comăneci și Teodora Ungu
reanu. cîteva probe de acroba
ție. momentul „Charleston", 
Dentru ca in final apoteoza în
tregului program să fie jocurile 
românești executate în frumoa
sele ii naționale.
sînț in picioare ; ei nu se mal 
satură să le vadă pe aceste ad
mirabile ambasadoare ale spor
tului românesc si cer repetarea 
programului. Nadia Comăneci 
oferă publicului frumosul său 
exercițiu la sol efectuat Ia 
Montreal și astfel se încheie 
seara omagială închinată gim
nasticii.

Soectatorlî

măiestrii a 
execuție de

tribunele de la 
Palazzo dello Sport, 
stimulați de pre
zența faimoaselor 
gimnaste românce, 
a căror evoluție a 
fost așteptată aid 
nu numai cu o vie 
curiozitate, ci și cu 
pasiunea caracte
ristică a amatorilor 
de sport pentru 
marii campioni, 
pentru cei care 
dau strălucire unei 
discipline sportive 
și o fac — prin 
propria lor măies
trie — cunoscută și 
îndrăgită in lumea 
întreagă. Această 
recunoaștere a me
ritelor sportivelor 
românce, care au 
onorat gimnastica, 
am regăsit-o și iz> 
cuvintele de salut 
cu care ele au fost 
întîmpinate în ma
rea sală din Bo
logna de către dL 
Fontano Astorre, 
președintele Clubu
lui Virtus — Bo
logna.

Aproape neîntre
ruptele ovații au 
început încă de la 
intrarea gimnaste

lor noastre în sală, echipate în 
tricourile lor albe cu dungă 
tricoloră. Sint prezentate pe 
rînd publicului. începînd cu cele 
mai mici : Emilia Eberle, Cris
tina Itu. Gabi Gheorghiu, Ma- 
rilena Neacșu și apoi tandemul 
Teodora Ungureanu—Nadia Co
măneci aclamat în picioare de 
întreaga sală. A fost suficient 
ca în difuzoare vocea crainicu
lui să aprecieze că Nadia Co
măneci reprezintă cea mai mare 
gimnastă a tuturor timpurilor, 
pentru ca entuziastul public lo
cal — amintindu-și de recentele 
Campionate europene de la 
Praga — să scandeze minute în 
șir la adresa campioanei româ
ne : „Tu sei migliora di tutte !“ 
(tu ești cea mai bună din toa
te). Au fost de asemenea pre
zentați publicului antrenorii 
Marta și Bela Karoly, arbitra 
Marla Simionescu, coregraful 
Geza Pojar și pianistul Carol 
Stabișevschi.

în sunetele unui marș și în
soțite de aplauzele ritmice ale 
publicului, gimnastele noastre 
reapar in sală după o scurtă 
încălzire. începînd evoluțiile la 
aparate și stîrnind din nou ad
mirația cu execuțiile artistice 
de adevărate balerine ale spor
tului. Spectatorii recunosc la 
bîmă Si paralele exerciții de 
înaltă măiestrie pe care aici le 
efectuează și cele mal micuțe 
dintre gimnastele românce, cu 
nimic mai prejos decît campioa-

Numeroși ziariști prezenți la 
Congresul A.I.P.S., care au a- 
sistat la festivitatea înmînărit 
Marelui Premiu, de marți, 
ținut să fie prezenți și 
ceastă demonstrație.

Iată cîteva declarații 
în sală :

au 
la a-

culese

(Uni—NESTOR NELGAREJO 
guay), redactor al revistei co
lor ,,ABC" și al postului da 
T.V. din Montevideo : „Nadia 
este un fenomen greu de re
petat. Sint convins că ea va 
străluci multă vreme. Un ase
menea fenomen în sport tre
buie apărat de toată lumea, 
îndeosebi de noi, cei care 
scriem despre sport. Am aflat 
cu surprindere că Nadia a fost 
depunctată la 
ropene de la 
am venit, în 
demonstrația 
s-o revăd pe 
văr, Nadia continuă să fie mi
nunată. Chiar dacă de data a- 
ceasta nu a fost concurs, mi
nunatele ei calități sînt atît da 
distincte, 
noaște cît 
acum sint 
nu poate 
cele mai 
Nadia, iți ... 
această seară minunată 1'

campionatele eu- 
Praga. De aceea 
această seară, la 

de la Bologna, 
Nadia. într-ade-

pentru oricine cu- 
de cît sport, incit 

pe deplin convins că 
fi tratată decît cu 
înalte calificativa, 
mulțumesc pentru

UMBERTO MOROSSINI, pre
ședintele Asociației presei spor
tive din Peru, comentator al 
postului de T.V. din Lima: 
„Sint surprins de atitudinea 
arbitrilor care au oficiat la

Aurel NEAGU

ria, Grecia, România, precum 
și Selecționata de tineret a ță
rii noastre. Disputele constituie 
un bun prilej de verificare a 
pregătirilor efectuate de parti
cipante in vederea campiona
tului european programat în 
luna august a acestui an, în 
Suedia la Jonkoping.

Azi, de la ora 17, au loc 
partidele : România (tineret) — 
Ungaria, România — Bulgaria, 
Iugoslavia — Grecia.

(Continuare in pag. a 4-a)

De fiecare dată cînd evoluează la paralele, Teodora Ungureanu 
impresionează prin conținutul, ritmul ți combinațiile exercițiu

lui tău



ÎN CADRUL „DACIADEI" ATLETISMUL STUDENȚESC A RĂMAS-DIN NOU-I

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI SPORTIVE FINALA SPARTACHIADEI MILITARE
1 Zilnic ne sosesc din țară vești privind or
ganizarea a numeroase întreceri sportive de 
masă. Iată cîteva amănunte privitoare la ase
menea manifestări sportive cuprinse în ediția 
de vară a „Cupei tineretului" din cadrul com
petiției naționale „Daciada".

NEAMȚ. Pretutindeni în județ, diferite ma
nifestări în cadrul „Daciadei". La Tg. Neamț, 
o frumoasă duminică cultural-sportivă cu sute 
de participanți. în întrecerile organizate cu 
■cest prilej, din rîndul cărora n-au lipsit hand
balul și fotbalul, cele mai bune rezultate le-au 
obținut elevii Liceului Ștefan cel Mare, Liceu
lui agro-alimentar și Școlii generale din Humu- 
lești. în comuna Dămuc a avut loc cea de a 
doua ediție a „Cupei Hașmașul Mare"". (Gh. 
NASTASE, coresp.).

BIHOR. 3 000 de concurenți au luat parte la 
etapa de masă a competiției organizată de 
către Consiliu] județean al sindicatelor și do
tată cu „Cupa Pielarul". La finala etapei ju
dețene au concurat aproximativ 500 de tineri 
fi tinere din următoarele unități de profil : 
^Solidaritatea". „Crișul", Blănuri „1 Mai", 
„Arta"-Oradea și întreprinderea de încălță
minte Bihoreana-Marghita. „Cupa Pielarul" a 
«venit sportivilor de la „Solidaritatea" Oradea. 
(Uie GHIȘA, coresp.).

HUNEDOARA. Asociația sportivă Voința din 
Deva a inițiat două competiții : de popice 
(desfășurată la Hațeg) și tenis de masă (la 
Deva) la care au luat parte cooperatori meș
teșugari din județul Hunedoara. Pe primul loc, 
la popice, s-au clasat Tatiana Deț — Brad și 
Aurel Suciu — Petroșani, iar la tenis de masă 
Vaier Ciușnel — Hunedoara. (Nicu ZBUCHEA, 
coresp.).

DE VARĂ PENTRU LICEELE MILITARE
Timp de cinci zile, la Cîmpulung Moldovenesc 

«-a desfășurat etapa finală a Spartachiadei mili
tare de vară pentru liceele militare — Întrecere 
organizată in cadrul competiției naționale „Da- 
eiada". Elevii liceelor militare, membri a cinci 
loturi (Mureșul, Șiretul, Crișul. Lotrul, Argeșul) 
s^au întrecut la diferite discipline 
probe aplicativ-militare.

Rezultate tehnice. Atletism : 100
serg. Holba Sorin — 11,7 (Sire»ul)

gătirii de cal 
obținerea de i 
tg si binăJa 
de la Moscova 
nostru trebuie 
cotitură înserr 
după evoluția 
real. La cetești 
trebuie să-și 
și cluburile sp 
re, numeroșii 
cadrele de sț 
crează în ace 
de ce credem 
orlcînd, situai 
universitar tr 
biectul analiz 
suri inițiate c 
tente.

CONCURSURI.
așteptăm rezultate fi mai bune.Eva Zorgo, o sulițașă de la care

sportive și

elev serg Boiba Sorin — 23,8 ; 400 m — elev serg. 
Sîrbu Ion — 54,4 (Șiretul) ; 800 m — elev cap. 
Mihăilescu Dănuț — 2:07.3 (Mureșul), nou record 
al liceelor militare ; ștafeta de 4 X 100 — Lotul 
Șiretul — 47,0 : ștafeta 4 X 400 — Lotul Șiretul
— 3:45,1 ; lungime — elev serg. Gorincu Dumitru
— 6,12 m (Șiretul) ; înălțime — elev frt. Maria
Ion — 1,77 m (Mureșul), nou record al liceelor 
militare ; aruncarea greutății — elev frt Dateu 
Petru — 12,48 m (Mureșul). Gimnastică la apa
rate : 1. elev cap. Seserman Radu (Crișul), 2. 
elev cap. Stocheci Hie (Mureșul), 3. elev cap. Ol- 
teanu Andrei (Crișul), Tir (3 X 10 f) : 1. elev 
cap. Pirlog Dumitru (Crișul), 2. elev frt. Apostol 
Lucian (Lotrul), 3. elev cap. Matei Viorel (Mu
reșul). Triatlon militar : 1. elev cap. Mihăilescu 
Dănuț (Mureșul), X elev cap. Stoflea Ion (Mure
șul), 3. elev plut. Dumitrescu Cristian (Șiretul). 
Baschet : 1. Șiretul, 2. Mureșul, 3. Crișul. Hand
bal : 1. Șiretul, 2. Crișul, 3. Mureșul. Volei :
1. Șiretul, 2. Mureșul, 3. Lotrul. Clasamentul ge
neral : 1. Mureșul, 2. Șiretul, 3. Crișul, 4. Lotrul, 
5. Argeșul.

Lt. col. NICO-LAE BURLACU

Constatări după „Cupa României" la tir

Nici în acest an campionate
le republicane universitare de 
atletism nu s-au ridicat, pe plan 
valoric, la nivelul pretins unei 
astfel de competiții cu o veche 
tradiție in atletismul nostru, iar 
în ceea ce privește participa
rea, parcă mai mult decît 
altă dată, a fost extrem de să
racă, nesemnificativă. La recen
tele întreceri de pe stadionul 
Republicii au fost înregistrate, 
ce este drept, cîteva recorduri 
ale competiției, dar valoarea lor 
ca și a majorității rezultatelor 
a fost foarte scăzută. îngrijoră
tor de scăzută. Competiția, așa 
cum s-a anunțat, a însemnat 
unul dintre primele teste de ve
rificare a posibililor concurenți 
pentru Universiada de la Sofia. 
Din acest punct de 
buie arătat că doar 
getele celor două 
prea multe pentru
ra 1) pot emite, eventual, pre
tenții de a fi selecționați, cu 
condiția expresă a îmbunătăți
rii evidente a rezultatelor.

Participarea, cum am spus, a 
fost extrem de scăzută. La disc 
fete, de pildă, au fost numai 4 
concurente (una dintre ele a 
aruncat 34,24 ml?), la înălțime 
fete doar 5 (3 săritoare de 1,45 
ml?), la 100 m fetele — nici 
măcar 8 1 — au alergat direct 
finala, etc. Acestea au fost cî-

vedere tre- 
cîtiva (de- 
mîini sînt 
a-i numă-

CARENJE SERIOASE IN MUNCA CU JUNIORII
Una dintre cele mai impor

tante competiții ale tinerei ge- 
“: :trăgători s-a consu- 

pe două dintre po- 
Capitalei. 
rezervată 

de juniori și tine-

nerații de 
mat recent 
Mgoanele 
României", 
categoriilor 
retului pină la vîrsta de 25 de 
eni (care nu au reușit să a- 
Jungă, încă, la marea perfor
manță) a prilejuit o trecere în 
revistă a unora dintre proble
mele „noului val", de țintași.

„Cupa României", acțiune 
specifică, unică și tocmai de 
aceea foarte importantă, a avut 
loc la aproximativ 6 luni de 
la cursurile de reciclare a an
trenorilor de la Snagov. Acolo 
s-au făcut importante direcțio
nări privind acțiunile de se
lecție și criteriile lor de des
fășurare. modul și mijloacele 
cele mai moderne de efectuare 
a pregătirii la diferite nivele 
ale performanței, principalele 
scopuri care trebuie antinse în 
această perioadă, premergă
toare C.E. de la București, de 
către tirul românesc. Cu regret 
trebuie să menționăm, însă, că 
toate aceste recomandări

„Cupa 
tuturor

și-au găsit încă o acoperire 
practică, materializată în re
zultate pe măsură. „Cupa Româ
niei" n-a fost onorată de cifre 
care, chiar 
cat la o 
sine (unul 
și muniția 
nici n-au oferit în schimb ga
ranții din alte puncte de ve
dere. Despre ce este vorba ?

în fruntea clasamentelor, au 
existat, la cele mai multe probe, 
diferențe apreciabile între pri
mii clasați. La pușcă standard, 
60' f.c., junioare mari, între lo
cul I și II s-au interpus 5 
puncte ; la juniori mici, 6 punc
te ; între locul II și locul III, la 
junioare mici, 14 puncte ; în
tre locul I și locul II la pușcă 
liberă, 3 X 40 f, tineret, 15 
puncte etc. Concluzia : trăgăto
rii din tînăra generație nu sînt 
omogeni din punct de vedere 
valoric, existînd fluctuații 
foarte mari, cauzate fie de for
ma sportivă, fie de condițiile 
specifice de desfășurare a unui 
concurs ș.a. In aceste condiții, 
media primilor clasați intr-un 
concurs de juniori, așa cum a

dacă nu s-au ridi- 
valoare înaltă în 
dintre motive fiind 
de slabă calitate),

• IN COMUNA MODELU, 
localitate aparținînd de mu
nicipiul Călărași, a avut loc 
o amplă manifestare sub ge
nericul : „Sărbătoarea culturii 
șl sportului ialomițean", la 
care au participat sportivi și 
formațiuni artistice din șase 
comune. Programul sportiv a 
cuprins Întreceri la handbal, 
volei $1 atletism, în care s-au 
evidențiat, îndeosebi, tinerii 
din Modelu. • la LICEUL 
DE INDUSTRIE ALIMENTA
RA din Suceava s-a inaugurat 
recent o -------- . . -
tivă, pe 
terenuri 
volei și 
atletism. _ _____ __________
DENȚ1 brașoveni au ' partici
pat la duminica sportivă ce a 
avut loc pe complexul din 
str. Memorandumului. unde 
s-au disputat concursuri la 
baschet. minifotbal, tenis șl 
ștafete, iar în sala Tractorul 
a-a organizat o demonstrație 
de carate. • PE STADIONUL 
din Găești s-a organizat o 
frumoasă serbare sportivă, In 
cadrul căreia, la demonstra
ția de gimnastică au evoluat 
1500 de elevi. • CONSTRUC
TORII NAVALI din Galați au 

bază sporti- 
vechi. deza- 

extinderea 
Noua bază 
început un 

fotbal, o

frumoasă bază spor- 
care se pot amenaja 
de handbal, baschet, 
tenis și sectoare de 
• NUMEROȘI STU-

In dotare o nouă 
vă. In locul celei 
fectată odată cu 
Șantierului naval, 
cuprinde pentru 
teren gazonat de _____ , _
tribună pentru 2500 spectatori, 
grup social *1 alte anexe. Se 
află In curs de amenajare te
renuri pentru handbal, volei 
șl tenis. Iubitorii sportului de 
la ș.N.G au prestat pină a- 
cum peste 30 001 de ore de 
muncă patriotică. ■ PX 8TA-

DIONUL MUNICIPAL din Tg. 
Jiu s-a desfășurat competiția 
dotată cu „Cupa fetelor gorje- 
ne« aflată la a IV-a ediție. 
Peste 400 de concurente s-au 
întrecut la atletism, șah, vo
lei și handbal, reprezentând pe 
cele 5000 de fete care au par
ticipat la faza anterioară. Au 
ciștigat : Liceul „Tudor Ar- 
ghezi- Tg. Cărbunești la 
handbal șl atletism. Liceul 
„Tudor Vladimirescu" Tg. Jiu 
la volei și Elena Mihu la șah.
• DIN INIȚIATIVA Inspecto
ratului școlar județean Tuleea 
■ Început o amplă acțiune de 
amenajare a unor baze spor
tive simple In curțile școlilor. 
Pină acum s-au terminat te
renurile ta 21 de școli gene
rale : ta comunele Mahmudia, 
Saxichioi, Ostrov, Pecineaga, 
Izvoarele șa. In orașul Tuleea 
se pregătesc terenuri sportive 
la Liceul Industrial 
trucțil, Liceul nr. 
Școala generală nr. 
TAPA JUDEȚEANĂ 
tetratlonului atletic școlar, ce 
a avut loc la Giurgiu, a fost 
clștigată de Școala generală 
Herăști la fete și Școala ge
nerală nr. 3 Giurgiu la băieți.
• IN FRUMOSUL CARTIER 
Dealul Florilor din Dej se află 
ta plină amenajare o cocheta 
bază sportivă, care ta final 
va avea terenuri asfaltate de 
volei, tenis, handbal șl bas
chet. Lucrarea este efectuată 
de beneficiari, tineri din car
tier.

fost acela dotat cu „Cupa 
României", se situează cu 
15—20 de puncte sub media în
registrată in concursurile in
ternaționale ale categoriei. 
Ceea ce este mult prea mult !

„Cupa României" trebuia să 
ne arate clar valoarea pe 
probe a juniorilor, ponderea pe 
care o au rezultatele lor în an
samblul tirului românesc. Nici 
aici, lucrurile nu stau prea 
bine : la pistol viteză, de pildă, 
reprezentanții a ceea ce am 
numi „al treilea val" (după se
niorii și juniorii din lotul na
țional lărgit), nu au realizat 
decît cifre în jur de 555—560 p : 
...2. V. Suciu 564 p, 3. A. Marin 
557 p. 4. G. Filip 544 p etc. 
Accentuăm asupra faptului că 
este vorba despre juniori mari 
și nu de cei mici...

încă un aspect privind, de a- 
ceastâ dată, numărul partici- 
panților la competiție. Fiind 
vorba despre o întrecere fără 
barem, era de așteptat ca pre
zența pe standuri să fie mult 
mai mare. Or, la pistol stan
dard, de pildă, la categoriile 
tineret, junioare mari și ju
nioare mid au fost înscrise, în 
total, 8 concurente !! Nid mă
car dte trei la fiecare catego
rie, pentru a urca, eventual, pe 
podium...

Date fiind toate aceste con
statări, atragem în mod serios 
atenția cluburilor și antrenori- 
lor asupra seriozității cu care 
ei trebuie să lucreze cu tînăra 
generație de trăgători.

Radu TIMOFTE

teva exemple, cele mai tipice 
pentru niște campionate care 
n-au reușit să depășească prin 
nimic mediocritatea. Deoarece 
această mediocritate caracteri
zează majoritatea universitare
lor de atletism, din ultimii ani, 
se pune — în mod firesc — 
întrebarea ce s-a întreprins 
pentru rezolvarea situației, la 
nivelul cluburilor sportive uni
versitare. al catedrelor de edu
cație fizică și sport din cadrul 
institutelor de învățămînt su
perior. din moment ce nu se 
constată nici o ameliorare, d 
dimpotrivă. Rezultatele celor 
mai multi dintre studenții atleți 
sînt nepermis de modeste. Ele 
se explică printr-o slabă mun
că de selecție și printr-o pre
gătire cu mult sub nivelul ce
rințelor interne, ca să nu mai 
vorbim de cerințele internațio
nale. în această privință se cu
vine să arătăm că pentru stu
denții din invățămîntul de spe
cialitate (I.E.F.S. și Facultățile 
de educație fizică din Institu
tele pedagogice) există chiar 
sarcini concrete pentru crește
rea nivelului performanțelor lor 
sportive !... Dar, așa cum 
constatat și 
direcție s-a făcut

Fiind vorba de 
olimpic — pentru 
ză pe prim plan

Dar, așa cum s-a 
acum. în această 

foarte puțin! 
un nou ciclu 
care figurea- 
sarcina pre-

DIN TOATE SPORTURILE
CiCLISM ruRUL iudetu-1 LU| BiHOR a țn.
trunit la start 53 de alergători, care 
au parcurs 180 km pe ruta Oradea - 

Oradea.
Voi-
- T. 
Sa

Simbătc — Beiu — Satonta 
lată învingătorii : seniori — S. 
rteagu ; biciclete turism, juniori 
Filip ; seniori, semicurse — P. 
bău ; juniori, semicurse 
Fărcoș. (Ilie GHIȘA-coresp.).

HANDBAL divizia b a P>o-riMI'SWDML BPamo, dum’nlcă
partidele etapei a XVI-a. lată rezul
tatele înregistrate : FEMININ. Serial: 
Spartac București — Știința Bacău
17— 19, Vulturul Ploiești — Rulmentul
Brașov 8—13, Pi I București — Viitoiul 
Vaslui 6-14, Relonul Săvinești 
Hidrotehnica Constanța 15-25 : Seria 
a il-a : GIL Craiova — *
14—13, Argeșana Pitești 
torul Baia Mare 9—8 I, 
Făgăraș — Constructorul 
9—9 I, Voința Sighișoara — Sparta 
Mediaș 9—7, Oltul Sf. Gheorghe — 
13 Decembrie Timișoara 11—7 ; MAS
CULIN, Seria I : Metalul Vaslui — 
Oltul Sf. Gheorghe 39-28, Spartac 
București — Metalul Tirgoviște 20—16, 
Tractorul Brașov — Petrolul Teleajen
18— 13, CSU Suceava — „U" Craiova
19— 21, Comerțul Constanța — Loco
motiva București 18-18 ; Seria a ll-a:

CSM Sibiu 
— Const, uc- 

NHromonio 
Hunedoara 

Sparta

Independenta Sibiu — ASA 1g. Mu
reș 21—14, Sideful jimbolia — CSM 
Reșița 14-8, Metalul Hunedoara — 
Nitramonia Făgăraș 20—18, HC Ml- 
naur li — Voința Sebeș 27—17, Silința 
Petroșani - Timișul Lugoj 15-12. a 
IN DIVIZIA A s-a desfășurat >erl 
meciul restanță dintre echipele mas
culine Dinamo București șl Univer
sitatea București. Victoria a revenit 
dinamoviștilor cu scorul de 22—11 
(7-4).
T’D LOTUL NATIONAL DE
,,R MISTREȚ ALERGĂ
TOR se află la Suhuml unde, intre 
18—21 mai, va participa la un concurs 
internațional. Au mal făcut deplasa
rea Marian Oncicâ (pușcă), V. Măr
gărita și L. Pop (pistol) a IN CURSUL 
ZILEI de azi pleacă spre Iugoslavia 
reprezentativa București olul care va 
întilnl, intr-un concurs la probele de 
glonț, selecționata orașului Skopje. 
Din delegație foc parte, printre alții, 
Veronica Tripșa, Dumitra Matei, Ni- 
culina losif, juniorii A Săvulescu, M. 
Dumitrescu, V. Popa, V. Petrescu 
(pușcă), Șt. Butucea și G. Filip (pis
tol). a TOT la sfirșitul acestei săptă- 
minl. în Capitală va avea loc „Cupa 
primăverii" la arc, cu participarea 
tuturor trăgătorilor fruntași. întreceri
le vor fi găzduite sîmbătă dumini
că, de stadionul Olimpia.

NU CÎNTĂ
scenariul : Dumitru Solomon 

regia : Alexandru Bocăneț 

camera : Ștefan Fay Ștefan, Florin
Parascniv

muzica : Radu Șerban 

coregrafia : Comei Patrichi 

decoruri și costume : Doina Levința 

montajul : Dan Nanoveanu 

sunetul : Bberiu Borcoman

de cons- 
1 șl la 
3. • E- 
ILFOV a

relatași DE LA : N Con- 
«tanttaeseu, I. Mlndrescu, c. 
Gruia, M. Avaziu, T. Siriopol, 
M. Bâlol, M. Topolschi, D. 
Moraru-Slivn* *1 D. Vatan
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Cu : Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Tora 
Mihai Pălădescu, Margareta Pogooat, Jean 
gașm, Ileana Stana fonescu ți copilul

Film realizat in studiourile Centrului

GLORIA
ROMÂNI AFILM PREZINTĂ 0 PRODUCȚIE A CASEI DE FILME UNU

Vosilescu, Horațiu Mălăele, Cornel Patrichi, 
Constantin, Constantin Diplan, Constantin Fu- 
Cătălin Horia Panțu.

de Producție Cinematografică 
,București“
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CONfOflM RAPORTULUI DE FORJE DIM TEREN
PROGRESUL - STEAUA 0-2 (0-1)

Stadion Republicii ; teren denivelat ; timp frumos ; spectatori — oproxlmatlv 
2U.OOO. A marcat : NASTASF (min. 7 și 56). Raport de cornere x 14—12. Rapor
tul șuturilor la poartâ : 15-20 (pe spațiul porții : 4—10).

PROGRESUL : Giron 7 — Ploscaru 6, Badea 6, Moraru 6, Gh. Ștefan 7 
Dragu 6 (min. 56 Nigneo 6) lorgulescu 6 (min. 77 D. Ștefan), latan 6 — L 
Sandu 6, țevi 6, Apostol 7

STEAUA Moraru i — AngheTIni 7, Agîu 6, Sameș 8, Vlgu 7 — Stoica 6, lor»- 
ddnescu 6, Dumitru 6 (min 62 Aelenei 6) — Trai 6, Nâstase 8, Zamfir 6 (min. 
69 Ion Ion 6).

A arbitral : C. Bârbulescu ★ ★ ★★ ; la linie : Oh. VasHescu I și G lonlțâ 
(toți din București).

Trofeul Petschovsehi :
II

10. La Juniori i 1—1 (1—0).

de pe „Re-Vedeta cuplajului 
publicii" a adus față in față 
două formații (Steaua și Pro
gresul) cu poziții diametral o- 
puse în actuala ierarhie a cam
pionatului. Meciul, cu miză 
mare pentru ambele combatan
te, n-a Împlinit decît parțial 
așteptările spectatorilor, care 
sperau într-o evoluție a cam
pionilor pe măsura valorii com- 
ponenților săi și într-o replică 
a Progresului în raport cu in
tențiile sale (cel puțin teore
tice) de a evada din subsolul 
clasamentului. N-a fost, deci, o 
partidă de mare atracție, dar 
întrecerea a relevat jocul des
chis practicat de cele două e- 
chipe, spiritul de sportivitate 

domnit ta teren și 
fotbal bun. rea- 
parte și de cea
s-a dovedit, pe 
întîlnirii, supe- 

impu-

care a 
unele faze de 
lizate și de o 
laltă. Steaua 
tot parcursul 
rioară adversarei sale, 
nîndu-se prin maturitate, prin- 
tr-o mai bună circulație a ba
lonului și un plus de agresi
vitate în zona de finalizare. Au 
fost insă și multe momente în 
care jucătorii militari au dat 
dovadă de oarecare superfici
alitate în rezolvarea unor ac
țiuni de apărare, de ușurință 
în concretizarea multor acți
uni de atac întreprinse pe di
recția porții lui Giron. Pro
gresul. marcată evident de si
tuația sa precară, a jucat în ge
neral timid, lăsind impresia

că urmărește evitarea unei In
fringer! la scor, neindrăznind 
parcă să spere la mai mult și, 
din această cauză, a atacat fără 
suficientă convingere, chiar și 
atunci cînd Steaua a slăbit a- 
lura jocului, stăpînă pe sine și 
sigură oarecum de victorie.

în aceste condiții, rezultatul 
final reflectă, fidel aproape, ra
portul de forțe existent in te
ren, diferența înregistrată pe 
tabela de marcaj fiind conse
cința unei activități mal labo
rioase a atacului stelist, în ca
drul căruia NAST ASE s-a miș
cat mai dezinvolt ca de obicei, 
el fiind dealtfel și autorul celor 
două goluri ale formației sale. 
Primul I-a înscris in min. 7, 
cînd, primind o pasă exce
lentă de la Dumitru, a preluat 
balonul pe direcția porții lui 
Giron, introducindu-1 ta plasă 
1* capătul unei curse de 10—12 
metri. La acest gol, jucătorii 
Progresului au acuzat — neîn
temeiat — ofsaid la atacantul 
militar, fără a ține seamă de 
faptul că ta momentul exe
cuției pasei ambii fundași la
terali — Ploscaru și Gh. Ște
fan — erau mal aproape de linia 
porții proprii decît Năstase. 
Cei de-al doilea gol a fost În
scris in min. 56, el fiind fru
mos lucrat de Stoica ți realizat 
printr-un șut puternic și plasat 
al aceluiași Năstase.

Mihai IONESCU

HOSLOVACIA, UN TEST UTIL
VOLEIBALIȘTII NOȘTRI
Campionatele Balcanice
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■le par
ele ale 
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opiatcle 
în Tur-

cia... — Victoriile realizate ta 
ambele partide, ne dau spe
ranța că vom putea repeta reu
șitele din acest turneu, fapt 
care ne-ar da posibilitatea să 
cîștigăm un nou titlu balcanic.
• Ce ne puteți spune despre 
celelalte formații 7 — Carac
teristic pentru toate, avînd ta 
vedere obiectivele perioadei ur
mătoare, este procesul masiv 
de întinerire a loturilor, un 
exemplu constituindu-1 Polonia, 
campioană mondială și olimpică, 
prezentă în Cehoslovacia cu 
doar 3 dintre vechii jucători.
• Ce sextet ați utilizat ? — 
Am folosit pe Dumănoiu, Oros, 
Tutovan, Udișteanu, P. Ionescu, 
Pop, cărora li s-au mal adău
gat Arbuzov, Enescu, Măcică- 
șan și Macavei, majoritatea 
dtad satisfacție.

CLASAMENTELE DIVIZIEI

(masculin)

D

In urma disputării partidelor 
din ultima etapă a campionatu
lui Diviziei B, pe primele locuri 
ale Întrecerii masculine «-au cla
sat formațiile CJS.M. Suceava șl 
,U‘ Cluj-Napoca, acestea urmtnd 
să ............................. ..

L
X
3.
4.
8.
8.
7.
8.
3.
£

IX

participe la următoarea ediție 
Divizia A. Iată clasamentele:

Seria I
22
22
32
22
32
22
22
22
22
22
22

C.S.M. SV.
Farul C-ta 
Dinamo Ev, 
Silvania Ș. 
LE.F.S. Buc. 
SARO TgV. 
Electra Buc. 
Oțelul 
Relonul SĂv. 
Calculatorul 
Medicina Tm. 
LC.I.M. Bv.

Seria a
„U-CJ.-NAP. 
Progresul Buc. 
TEROM lași 
C.F.R. Buc. 
Metalul Hd. 
C.S.U. Pitești

1.
î.
a.
<.
B.
a. . _ .
T. Voința A. lulia 
L Gr .Roșie Buc.
I.

18. 
ÎL 
IX

28 
1»
13
13
11 11
3 13
3 13
3 13
*
3
8
8 

n-a
23 38
33 15
33 13
23 ‘
21
22
22
23
22
32
21
32

1 83:18 U
* 80:27 41
9 45:27 35
8 45:37 25

47:40 33
45 ao 31 
38:47 31
38:46 31
34:43

14 34:48
18 K:54
13 33:55

13 31
30
27
26

1 «3:17
7
7
B
•

11

42
37 

49:37 37 
47:41 36 
43:33 33 
44:40 33

55:32

14
12
11
13 12 37:48 32
8 14 38:46
8 14 37 ao
7 15 25:53
7 14 25:44
4 13 M:53

30 
30 
n
28
26

PRELIMINARIILE CEDE JUNIOARE
Echipa reprezentativă de ju

nioare a României va participa, 
începînd de azi, la prelimina
riile campionatului european, 
programate in localitatea olan
deză Dokkum. Din grupă mal 
fac parte echipele Suediei și 
Olandei, care se întîlnesc fa 
prima zi a competiției. Forma
ția României, urmează să joace 
vineri cu Olanda și sîmbătă cu 
Suedia, fiind considerată favo
rita întrecerii. Lotul, pregătit 
de antrenorii Ion Cristian și 
Dezideriu Blaier, are fa com
ponență pe Gulmiza Gelil, Kali

Tcacenco, Luiza Male zi an. Doi
nita Popescu, Mioara Bistri-

coana, Eugenia Marco, Ildlko 
Gali, Lla Cațarlg, Crina Geor
gescu, Daniela Roșea, Gabriela 
Cojocaro și Maria Mititelu.

• Penicilina Iași a tatîlnlt 
formația Rulmentul Moscova, 
ambele meciuri fiind dștigate 
de voleibalistele gazdă cu 3—0. 
(D. DIACONESCU, eoresp.).
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mașl din pluton fiind doar ed 
care au spart, sau care au sufe
rit defecțiuni mecanice. Astfel, 
pentru victoria de etapă, lupta 
s-a dat la sprintul final, rișllgat 
de R. Blmlon eu timpul de 
2 11 38:42 (105 km), urmat del L 
S, Dumitrescu (Șc. sp. 1), 3. N. 
Savu (Dinamo), 4. L Cernea 
(Olimpia), 8. L Butaru (Metalul 
Plopenl), I. C. Cîrje (Dinamo), 
toți același timp, ta clasamentul 
general, pe primul loc a trecut 
C. Cîrje (Dinamo) eu 8 h 43:25. 
Astăzi are ioc ultima etapă. o 
cursă pe circuit, pe strada Clm- 
plnel (ora 18).

NOTA

BORA Șl GABEL,
DAR NU NUMAI El

UN MECI CU DESTUI... RESTANȚIERI
SPORTUL STUDENȚESC - CORVINUL 1-0 (1-0)

Stadion Republicii ; teren denivelat ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
20 COC. A marcat : O. IONESCU (min. 35). Raport de cornere : 11-6. Raportul 
șuturilor la poartâ s 10-9 (pe spațiul porții : 6-4).

SPORTUL STUDENȚESC : Râducanu 8 — Tânâsescu 6, Ciugarin 7, Grigore 6, 
Manea 7 - Cazan 7, O. Ionescu 6 (min. 78 Cassai), Marica 6 — Chihaia 6, 
M. Sandu 6, Petreanu 5 (min. 73 Câțoi 5).

CORVINUL : Bologan 6 — Miculescu 6, Tonca 7, Vlad 7, Albu 6 — Dumitru 
IV 7, Șumulanschi 6, Economu 7 — Bucur 5, Șurenghin 6 (min. 46 Agud 6), 
Vâetuș 6 (min. 46 Georgescu 6).

A arbitrat : I. Igna (Arad) ★ ★ ★ ★ j ka linie : Q Petrov șl P. Silvestru 
(ambii din Focșani).

Cartonașe galbene : O. IONESCU. șl GRIGORE.
Trofeul Petschovsehi : 9. La juniori : 2-0 (0-0).

Un joc modest, pe care stu
denții l-au tratat ca pe o... res
tanță, dar care s-ar fi putut 
întoarce împotriva lor, în fina
lul partidei, cînd hunedorenii, 
avizi de puncte, au atacat in
sistent, pe fondul de automul- 
țumire al echipei bucureștene.

Meciul a început cu superio
ritatea teritorială a gazdelor, 
care și-au descris triunghiurile 
ofensive cu participarea funda
șilor laterali, dar centrările

pinge prin reflex, se produce 
învălmășeală pe partea opusă, 
Georgescu șutează din nou, go
lul pare iminent, dar Răducanu 
are un alt reflex salvator.

în ultimele 10 minute, hune
dorenii sînt mereu în preajma 
careului bucureștean, cu sto
perul Tonca într-o detentă con
tinuă, dar apărarea lui Rădu
canu rezistă, uneori cu prețul 
degajărilor fără adresă. Așa se 
încheie un meci în care setea

Atac la poarta hunedorenilor, stopat de Bologan, care pare susținut 
de coechipierul său Vlad (Fază din meciul Sportul studențesc — 

F.C. "

n-au putut fi fructificate, M. 
Sandu nemaistrălucind prin de
tenta cu care ne obișnuise 
cîndva. In această primă jumă
tate de oră, hunedorenii au a- 
doptat o tactică de așteptare, 
sub conducerea lui Economu, 
deseori inventiv în depășirea a 
doi—trei adversari. Această su
perioritate a studenților ar fi 
putut fi materializată de Ma- 
rica (șut puternic, în min. 13) 
și de Chihaia („bombă" în min. 
22). în acest timp, poarta lui 
Răducanu a fost amenințată o 
singură dată, dar Văetuș a ra
tat (min. 14), ia capătul unei 
acțiuni Economu—-Șurenghin.
Golul victoriei avea să vină in 
min. 35, dintr-o acțiune deve
nită clasică Ia Sportul studen
țesc : Manea a sprintai spec
taculos, a interceptat balonul, 
a centrat eu precizie, M. Sandu 
a atras perechea de stoperi a 
oaspeților, iar în spațiul gol 
produs de această manevră s-a 
infiltrat O. IONESCU, care a 
reluat din voleu.

După pauză, hunedorenii a- 
bandonează, în mod firesc, tac
tica remizei și pornesc la atac. 
Ei ratează o primă ocazie prin 
Agud (șut puternic, în min. 50). 
Studenții nu par impacientați, 
mai ales după ce Chihaia ex
pediază balonul In bară (min. 
67). Dar, din minutul 70, care 
Înregistrează ultima ocazie a 
gazdelor („cap" M. Sandu), oas
peții simt scăderea vizibilă a 
forțelor echipei adverse și in
sistă. mărind frecvența atacu
rilor. In min. 71, Miculescu 
este foarte aproape de gol, după 
un frumos demaraj pe extre
mă. Ocazia cea mai mare va 
fi pierdută, însă, în min. 75, 
cînd același Miculescu șutează 
din apropiere, Răducanu res-

Corvinul)

de puncte a oaspeților a echi
librat superioritatea din start 
a echipei bucureștene, Corvinul 
fiind la un pas de „remiza" 
visată.

loan CHIRIIA

Spuneam în cronica meciu- 
lui de La Reșița că echipa lo
cală s-a reabilitat în fața pro
priului public. Această mulțu
mire a spectatorilor s-a născut 
fără îndoială numai din acel 
rezultat favorabil reșițenilor, 
deoarece o nouă înfrîngere pe 
stadionul din Valea Domanu- 
lui ar fi agravat — în perspec
tiva etapelor care vin — po
ziția în clasament a acestora. 
In meciul cu A.S.A., elevii lui 
Reinhardt au simțit .cuțitul la 
os" și, atunci, s-au mobilizat 
mai intens decît au făcut-o ta 
meciul cu Steaua, care îi com- 
plexase și prin valoarea ei in
trinsecă. Dar echipa reșițeană, 
a cîștigat destul de greu par
tida cu 
nu mai 
trecutul 
mentele 
ticulate 
o manieră modernă de' joc, elo
giată în nenumărate rînduri de 
specialiști. Acum, din cauza 
metamorfozării lotului, petre
cută cu un an-doi în urmă, re- 
șițenii acuză lipsa unor perso
nalități așa cum a fost atacan
tul Dudu Georgescu, posibilul 
cîștigător al „Ghete! de aur“ 
Și în acest an, mijlocașul co
ordonator Beldeanu. Și au mai 
intervenit și alte cauze : Ato- 
diresei este accidentat (cu 
perspectiva de a nu mai apare 
pe teren pînă la sfîrșitul sezo
nului competițional). Căprioru 
este și el indisponibil. Bora și 
Gabel sînt destul de departe 
de ceea ce ei promiteau cîndva, 
in compartimentul defensiv 
Kiss și coechipierii gafează 
destul de des, toate acestea 
cîntărind greu în balanța nereu
șitelor. Antrenorul Reinhardt 
este conștient de toate necazu
rile prin care trece echipa lui 
și el încearcă să suplinească 
lipsa de valoare și de perso
nalități prin intensificarea pro
cesului de antrenament. Dar, se 
pare că jucătorii nu răspund cu 
convingerea și maturitatea ne
cesare acestui deziderat. Ce pă
rere aveți purtători ai tricou- 
rilor echipei reșitene ? (S. T.).

mureșenii pentru că ea 
seamănă cu aceea din 

apropiat. Comparti- 
echilibrate și bine ar
de atunci îi permiteau

Din problemele juniorilor

nirînmi n in căutarea unor
MICUȚI ATACANTI DE EXCEPȚIE• ••

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICĂ 22 MAI • Se cîștigă și cu 2 numere 

din cele 4 ale uneia din cele 3 
extrageri și cu 3 numere din 
totalul celor 12 extrase.

tragere
MTO-2

se pot ciștiga autoturisme 
și premii în bani

NU UITAȚI : MAI MULTE 
BILETE JUCATE — MAI 
MULTE POSIBILITĂȚI DE A 
VA PUTEA NUMĂRĂ PRIN
TRE MARII CÎȘTIGATORI !

★
, Jucați la LOZ IN PLIC ! 

Puteți ciștiga autoturisme și 
mari premii in bani !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 

18 MAI 1377

• Se pot obține autoturisme 
.Dacia 1300“.

• Se atribuie 8 categorii de 
cîștiguri.

FOND GENERAL DE CtȘTI-
GUR1 : 821.222 lei din care 111.674 
lei report.

Dumitriu II, cum l-a consa
crat garnitura de aur a Ra
pidului din perioada anilor 
1963—1967, nu mai joacă de a- 
proape un an. Ultima partidă 
ta care a evoluat a fost Pro
gresul — Chimia Rm. Vîlcea. 
Progresul, virtual promovată în 
„A", a cîștigat la scor (5—0), 
ultimul gol fiind marcat de 
Emil Dumitriu printr-o execuție 
tehnică deosebită, aplaudată 
mult de public. Au fost ulti
mele aplauze. Și spectatorii și 
jucătorul și-au dat seama că 
sosise momentul greu al des
părțirii. „Am jucat 21 de ani 
— ne spunea cu puțin timp In 
urmă Emil Dumitriu — și nu 
mi-a fost deloc ușor să mă 
retrag din activitatea competi- 
țională după atîția ani petre- 
euți pe gazon. Zilele, săptămî- 
nile care au urmat după pu
nerea ghetelor în cui au fost 
chinuitoare. Apoi, încet-încet, 
m-am obișnuit, străduindu-mă 
din toate puterile să mă achit 
conștiincios de noile îndatoriri 
care-mi revin".

îndatoririle de antrenor. Pen
tru că, de cîteva luni, Emil 
Dumitriu, driblerul abil, inepui
zabilul creator de goluri, este 
antrenor la Centrul de copii și 
juniori Dinamo București. Clu
bul din șos. Ștefan cel Mare 
n-a ezitat nici un moment să-l 
angajeze, așa cum a făcut-o și 
cu alți foști jucători, dintre 
care unii n-au demonstrat se
riozitatea necesară fată de o 
muncă extrem de grea cum este 
aceea de depistare și creștere 
a unor no! talente pentru fot
balul nostru de performanță 
„Am preluat din... mers una 
din grupele centrului (copii 
născuți 
Nu am 
echipă 
știe ce 
mai să 
urce, 
cîțiva 
toate calitățile atacanților ve
ritabili. Voi incerca să-i învăț 
cum să execute un stop bun,

mers 
grupele centrului 

după 1 august 1962). 
i de gind să formez o 
cu care să cîștig cine 
campionate. Vreau nu- 
caut — și să-i ajut să 

treaptă cu treaptă — 
jucători înzestrați cu

un dribling eficace, o fentă, 
cum să șuteze cu mare preci
zie la poartă. Fotbalului nostru 
actual îi lipsesc atacanții cu 
personalitate. Și, din cite cu
nosc eu, in pepinierele clubu
rilor nu se fac toate eforturile 
pentru depistarea unor copii 
apți de a deveni, după o pre
gătire susținută, înaintași ca
pabili să cunoască toate subti
litățile in apriga lor dispută eu 
cealaltă categorie de jucători- 
apărătorii. Iată, în grupa pe 
care am preluat-o la Dinamo 
există un portar (C. Tamaș), 
doi fundași (Fi. Popicu și AL 
Balaur) și un mijlocaș (FL 
Trandafir) deosebii de talentată, 
cu mari șanse de a deveni, 
peste cîțiva ani, buni jucători 
Nu există, însă, nici un ata
cant așa cum aș dori eu. Adică 
să știe să dribleze, să se 
descurce în fața a doi-trei ad
versari, pe spații mici, să aibă 
mare viteză de reacție. Copii 
cu astfel de însușiri există, sînt 
convins de acest lucru. Nu ne 
rămine decît să-i căutăm, să 
nu dezarmăm la primele 
eșecuri. In ceea ce mă privește, 
afirm cu tărie că mă voi de
dica din răsputeri acestei munci 
de căutare de talente, cu atit 
mai mult cu cit la centrul Di
namo există condiții bune și o 
organizare corespunzătoare des
fășurării unei astfel de activi
tăți".

Cu puțin timp în urmă, pe 
stadionul Republicii, o mică 
festivitate a reamintit lumii 
fotbalului că Emil Dumitriu nu 
mai joacă. De fapt el nu mai 
joacă din vara anului trecut. 
Poate că nici nu contează atît 
de mult data retragerii lui din 
activitatea competițională. Sem
nificativ rămine faptul că ju
cătorul de excepție care a fost 
Dumitriu II a devenit antrenor 
și a pornit cu o mare dăruire 
și seriozitate în căutarea unor 
atacanți cu personalitate.

Laurențiu DUMITRESCU



(Urmare din pag. I)

Praga și au dezavantajat-o pe 
Nadia Comâneci, căreia îi păs
trez deplină admirație, de cînd 
am văzut-o la Montreal. Consi
der că la Praga s-a comis nu 
numai o injustiție, dar s-a pro
dus și un precedent foarte pe
riculos. Toți peruanii o cunosc 
pe Nadia și îi admiră talentul 
și frumusețea cu care îmbogă
țește continuu gimnastica. Nu 
mi-am imaginat ca la un timp 
atif de scurt după Jocurile O- 
limpice de la Montreal să poată 
aduce atitea elemente noi în 
exerciții. Am fi foarte fericiți 
dacă Nadia ar veni pentru o 
demonstrație La Lima".

ANTONIO CASTRO, redact» 
la „Mundo Deportivo” din Por
tugalia : „Am fost prezent la 
competiții internaționale în 
multe discipline sportive și 
gimnastica o cunosc destul de 
bine. Iată de ce am fost foarte 
surprins cînd am aflat de mo
dificarea la Praga, a notei de 
la sărituri a Nadiel, în ultimul 
moment și fără justificare. 
Nadia merita să fie campioană 
europeană la acest aparat, la 
care s-a prezentat mai bine 
decît la Montreal. Părerea mea 
este că Nadia se află în pro
gres. Noua ei evoluție la sol 
mi-a arătat că Nadia și antre
norul ei nu se mulțumesc doar 
cu ceea ce au făcut pină acum, 
ci vor să se autodepășească, să 
ajungă la perfecțiune. Trebuie 
să mai adaug că arbitrii au

fost nedrepți și față de Teo
dora Ungureanu. După ceea ce 
am văzut la Palatul sporturilor 
din Bologna am fost din nou 
uimit de capacitatea și marele 
talent al acestor românce ad
mirabile în tot ceea ce fac".

Specialiștii italieni prezenți în 
sală s-au alăturat spectatorilor 
în nemărginită admirație față 
de măiestria gimnastelor 
românce. Sute de oameni la 
vestiare și în jurul automobi
lelor. In afara sălii, au însoțit 
pe sportivele românce si le-au 
aclamat.

în cursul dimineții de 
miercuri, delegația gimnas
telor din România — în frun
te cu Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu, însoțite 
de antrenorul Bela Karoly 
și arbitra Maria Simionescu 
— a fost invitată la redacția 
revistei „Guerin Sportivo" 
din Bologna, una dintre cele 
mai populare publicații de 
sport din Italia.

Directorul revistei, Italo 
Cucei, a oferit gimnastelor 
românce cîte o medalie oma
gială, care se acordă tradi
țional celor mai renumiți 
sportivi. în semn de stimă și 
prețuire pentru performan
țele lor. Delegația română a 
vizitat apoi redacția și tipo
grafia revistei.

ELOGII ALE PRESEI ITALIENE
tate) au determinat gimnastele 
românce să părăsească competi
ția". Același cotidian publică pe 
trei coloane o fotografie în cu
lori a Nadiel Comăneci, subli
niind strălucitele ei performan
țe obținute în ultimii doi ani. 

Ample comentarii a publicat 
și GAZZETTA DELLO SPORT 
din Milano, care salută cu sa
tisfacție, în numele cititorilor 

Milano Marittima. săi. prezența acestei renumite 
este remarcabil
că profesioniștii 
lumea întreagă 

totalitate, pen- 
din 

timp,
presa

Presa italiană de miercuri 
consacră spații ample prezen
ței în Italia a delegației de 
gimnaste românce, în frunte cu 
tripla campioană olimpică Na
dia Comăneci și subliniază, în 
primul rînd, recunoașterea una
nimă a meritelor acestei mari 
sportive prin decernarea Tro
feului Asociației Internaționale 
a Presei Sportive, reunită în 
congres la 
Evenimentul 
prin 
scrisului 
au 
tru în 
iele 
care 
blice 
pentru apariția, în premieră la 
Bologna, a celor mal autoriza
te reprezentate ale strălucitei 
școli românești de gimnastică.

Sub un titlu pe patru coloa
ne. ziarul STADIO din 
na scrie : „Legendara 
Comăneci este în orașul 
Ea evoluează astă-seară 
publicului de Ia Palatul 
rilor. urmînd să ne ofere o par
te din programul cu care a 
ciștigat recent titlul de campioa
nă europeană absolută". în ca
drul reportajului se arată că, 
„la 10 luni după Jocurile Olim
pice Nadia nu s-a schimbat prea 
mult. Ea a rămas fetita scumpă 
și delicată de Ia Montreal. 
Aceeași expresie. aceeași ti
miditate. Gloria si medaliile 
olimpice nu au împovărat-o. Ca 
și Ia Montreal, bloc-notes-urile 
ziariștilor, microfoanele repor
terilor radio și T.V., camerele 
de televiziune, aparatele cine
matografice nu o tulbură. Dar, 
nici nu o entuziasmează. Accep
tă cu amabilitate întrebările 
ziariștilor, dar nu le caută*. 
Comentînd recentele Campiona
te europene de la Praga, ziarul 
amintit menționează că „brigăzi 
de arbitraj incapabile (pentru a 
nu apela la cuvinte mari ca 
lipsă de bunăcredință și onestl-

faptul 
din 

optat. în 
gimnasta 
același
din presa italiană — 

se face ecoul opiniei pu-
— manifestă satisfacție

România, 
reporta-

Bolog- 
Nadia 

nostru ! 
in fața 
sportu-

sportive la Milano Marittima și 
la Bologna. Ziarul arată că 
Trofeul A.I.P.S. care 1 s-a acor
dat în cadrul congresului acestei 
asociații mondiale răsplătește pe 
merit o mare sportivă, o mare 
campioană, o mare gimnastă.

Intr-un comentariu apărut în 
CORRIERE DELLO SPORT din 
Roma se evidențiază arbitrajele 
Incorecte de la Campionatele 
europene de la Praga, Iar într-o 
declarație a Nadiei se arată : 
„Sînt întristată că arbilrele nu 
mi-au dat posibilitatea să evo
luez la toate aparatele, fiind 
obligată să părăsesc întrecerea. 
A fost cea mai mare decepție 
din cariera mea sportivă".

Referindu-se la prezența Na- 
dieî Comăneci, a Teodorei Un
gureanu și a celorlalte gimnaste 
românce în cadrul demonstrați
ei de la Bologna, cotidianul IL 
RESTO DEL CARLINO își asi
gură cititorii că „mica și dră
gălașa Nadia îi va face, cu si
guranță, pe spectatori să vise
ze". Același ziar scrie că „Nadia 
Comăneci este incontestabil cea 
mai bună gimnastă a lumii", 
scoțînd în evidență cîteva din
tre performanțele realizate de 
marea noastră gimnastă în pe
rioada care a trecut de la Cam
pionatele europene de la Skien, 
din Norvegia (1975) și pînă 
astăzi.

„CURSA PĂCII**

MIRCEA ROMAȘCANU PE LOCUL 3
In clasamentul ETAPEI A X-a

HANDBALIȘTII
DE LA STEAUA

ÎNVINGĂTORI LA KIEV
MOSCOVA, 18 (Agerpres). — 

Echipa masculină de handbal 
Steaua București, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni”, 
a terminat învingătoare in tur
neul Internațional desfășurat Iz 
Kiev, cîștigînd toate cele trei 
meciuri susținute. Pe locurile 
următoare s-au clasat formația 
Uzinei de aluminiu din Zapo- 
roje, echipa SKA Kiev și o se
lecționată din Irak

- Comentînd evoluția handba- 
liștilor români. comentatorul 
sportiv al agenției TASS scria, 
printre altele: „Specialiștii nre- 
zenți la această compefi’ie au 
apreciat jocul tehnic și virtuo
zitatea echipei române, pre
cum și înalta măiestrie a prin
cipalului ei realizator. Ștefan 
Birtalan".

D.SP1RLEA- Învingător

A PENTATLONULUI
MLADA BOLESLAV, 18 

(prin telefon). Etapa a X-a a 
„Cursei Păcii" i-a condus pe 
cicliști de pe teritoriul R.D. 
Germane pe cel al Cehoslova
ciei. De astădată s-a alergat 
nu numai ne un timp cu vint, 
uneori foarte puternic, dar și 
pe un traseu vălurit. fără por
țiuni de șosea în linie dreaptă 
și. în plus, prezentînd două ur
cușuri pe care organizatorii au 
si fixat sprinturile de cățărare.

După 27 km de rulaj se pro
duce o evadare care avea să 
decidă soarta etapei. Din plu
ton țîșnește liderul cursei, so
vieticul Pikkuus. Romașcanu, 
foarte atent. îi prinde plasa a- 
trăgînd. însă, după el si pe Va
siliev (Bulgaria) și Maas (O- 
landa). La trecerea frontierei 
dintre R.D. Germană si Ceho
slovacia, la km 48. cei patru 
fugari aveau un avans față de 
pluton de 50 sec. La prima că- 
țărare. la km 67 arbitrii înre
gistrează trecerile : 1. Pikkuus, 
2. Maas. 3. Romașcanu. 4. Va
siliev. Aid. cei patru evadați 
își măriseră avansul față de 
pluton la 1:20. Plutonul, condus 
de cicliștii cehoslovaci si de cel 
francezi, face eforturi de-a drep
tul excepționale și reușește pînă 
la km 87, unde arbitrii înregis
trează sosirile la cel de-al doi
lea punct de cățărare. să re-

ducă avansul fugarilor cu circa 
30 sec, Ordinea la a II-a căță- 
rare : 1. Pikkuus, 2. Maas. 3. 
Vasiliev. 4. Romașcanu.

Componenții micului grup din 
față se înțeleg bine la schim
bul de trenă. evidențiindu-se 
Romașcanu care, de fiecare dată 
cînd li venea rîndul să con
ducă, forța la maximum. La 
km 113, în localitatea Mimon, 
la sprintul cu premii, primul 
trece Pikkuus. urmat de Ro
mașcanu și Vasiliev. Aici, avan
sul celor patru față de pluton 
este de 2:20 și. cu toate efor
turile plutonului, merituoșii ci
cliști. care au întreprins eva
darea de la km 27, nu mai pot 
fi ajunși. La sosirea din etapă, 
la Mlada Boleslav primul înre
gistrat este Ave Pikkuus cu 
3 h 58:17 urmat de 2. Vasiliev, 
același timp, 3. Romașcanu 3 h 
58:20, 4. Maas 3 h 58:22. 5. Mo
ravec (Cehoslovacia) 4 h 00:02... 
8. Cojocaru. 12. V. Teodor, toți 
același timp cu Moravec. în cla
samentul etapei pe echipe, pe 
primul loc s-a situat U.R.S.S., 
urmată de Bulgaria și România. 
In clasamentul general continuă 
să conducă Pikkuus.

Astăzi are loc etapa a Xl-e 
pe ruta Mlada Boleslav — Usti 
Nad Labem, 147 km.

DE LA BUDAPESTA
Concursul internațional da 

pentatlon modern de la Buda
pesta a continuat cu proba de 
tir, încheiată cu o frumoasă 
victorie a sportivului român 
Dumitru Spîrlea, clasat pe pri
mul loc cu un total de 1132 p. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Philipp (Franța) — 1100 p, 
Ivanov (U.R.S.S.), Nikolov și 
Bratanov (ambii Bulgaria) — 
cîte 1088 p și Tribusewicx 
(Polonia) — 1087 p.

în clasamentul general indi
vidual, după disputarea a trei 
probe conduce Laszlo Horvath 
(Ungaria) 3106 p, urmat de Du
mitru Spîrlea (România) — 
3074 p, Maracsko, Kelemen 
(ambii Ungaria) — cîte 2993 p 
și Ivanov (U.R.S.S.) — 2990 p.

TELEX

Hristache NAUM

ÎNTRECERILE tenismanilor
LA „FORO

ROMA, 18 — In cadrul cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, care se des-

IT ALICO"

C. E. DE BASCHET
HELSINKI, 18 (prin telefon), 

încă de marți noapte, după 
meciurile zilei a patra, erau 
cunoscute echipele promovate 
în turneul final al grupei B 
a campionatului european de 
baschet masculin, ele fiind: 
Olanda, Polonia, Ungaria din 
seria I, Franța, Austria și Fin
landa din seria a II-a. Acestea 
vor juca în continuare între 
ele, iar primele patru se vor 
califica în grupa A, ale cărei 
întreceri se vor disputa în Bel
gia, în luna septembrie.

Miercuri, echipa României a 
susținut ultimul meci (care nu 
mai avea nici o consecință în 
clasament) în compania forma
ției Austriei, pe care a învins-o 
cu 81—75 (41—49). Pivotul aus
triac Tecka a înscris 34 de 
puncte, fapt care arată încă 
o dată slăbiciunea jucătorilor 
români înalți, incapabili să-și 
anihileze adversarii direcți. 
Punctele selecționatei române 
au fost marcate de : Popa 17, 
Uglai 12, Cernat 12, Georgescu 
12, Oczelak 10, Novac 6, Nicu- 
lescu 4, Chivulescu 4, Brabo- 
veanu 4.

fășoară in aceste zile pe tere
nurile de la „Foro Italico" din 
Roma, jucătorul francez Eric 
Deblicker a reușit o surprinză
toare victorie, cu 5—7,
6— 3, în fața 
Onny Parun.

în același 
româncă Florența Mihai a în
vins-o cu 7—5, 7—5 pe Ivonne 
Vermaak. în turul doi al pro
bei masculine, campionul român 
Iiie Năstase l-a eliminat cu
7— 6, 1—6, 6—2 pe spaniolul 
Jose Higueras.

6—3,
neozeelandezului

loc jucătoarea

«La Tel Avlv s-a 

natele masculine ale 
și Braziliei. contînd 
„Cupa Intercontinentală*, 
dele au obținut victoria 
scorul de 112—los (după 
lungiri).

șah • După ș runde, tn tur
neul de Ia Las Palmas (Insulele 
Canare) continuă să conducă 
campionul mondial Anatoli Kar
pov cu 7*/, p, urmat de Tal — 
6V1 p, Tlmman — 51/, p, Larsen — 
5 p etc. • Turneul de la Vrbaa 
(Iugoslavia) s-a încheiat cu vic
toria Iul Wolfgang Uhlmann 
(R.D.G.) — 8 p. (din 11 posi
bile). Pe locurile următoare: Gll- 
gorlcl (Iugoslavia), Sax șl Rlbly 
(ambii Ungaria) — cîte 7 p, Ma- 
tulovlcl (Iugoslavia) — 6 p. • 
Cea de-a zecea partidă a meciu
lui Nana Aleksandrla — Mala Cl- 
burdanldze. contînd pentru sfer
turile de finală ale turneului 
candidatelor la titlul mondial fe
minin, s-a întrerupt după 43 de 
mutări, tn prezent, scorul este 
favorabil Maiel Ciburdanidze 3
5— 4.

TENIS • La Dilsseldorf ta tu
rul II : Gehring (B.F.G.) — Jau- 
ffret (Franța) 6—2, 6—1 ; Solo
mon (S.U.A.) — Velasco (Colum
bia) 6—7, 6—2. 6—4 ; Mottram 
(Anglia) — Pinner (R.F.G.) 6—0.
6— 2 : Borowiak (S.U.A.) — Kary 
(Austria) 6—3, 7—5. La dublu, 
cuplul chilian Cornejo — Fillol 
a învins surprinzător pe Fibak 
(Polonia) — Dibbs (S.U.A.), cu 
6—7. 6—2. 7—6.

dlsputat meciul dintre selecțlo- --------- - Magnum 
pentru 

Gaz
on 

pre-

In preliminariile C.M.
U.R.S.S. - UNGARIA

2-0
Aseară, la Tbilisi, în cadrul 

grupei a 9-a a preliminariilor 
C.M. s-au întîlnit reprezentati
vele U.R.S.S. și Ungariei. Me
ciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 2—8 (2—0) în favoarea gaz
delor. Au marcat: 
5) și Balint (mln. 
gol).

Iată clasamentul 
acest med î

L U.R.S.S.
2. Ungaria 
X Grecia

4
3
3

Buriak (mln.
14 — auto-

grupei după

2 0 2 5—3 
111 3—4
1 1 1 2-3

4
3
3

BOXERII ROMÂNI CONTINUĂ PREGĂTIRILE
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE DE LA HALLE

Mai sînt doar zece zile 
pină la 28 mai ctnd, in orașul 
Halle din Republica Democrată 
Germană, vor începe întrecerile

Selecțioaabilii au evoluat marți 
în cadrul unei gale demonstrative 
la Buzău unde mii de locuitori 
au fost prezenți în jurul ringului 
montat în grădina Liceului nr. 8. 
Au Dlăcut în specia] întilnirile 
Turei — Cozma, Faredin — Cipe- 
re. Dinu — Popa. S. Cuțov — 
Bacriș, C Cuțov — Hajnal șl 
Gyorffi — Mica.

Astăzi, de la ora 17, pe arena 
,,Voința" din orașul Giurgiu, e- 
chipa de box a țării noastre va 
susține alte întîlniri demonstra
tive Sîmbătă selecționații vor 
susține meciuri în oublic oe rin
gul uzinelor „Autobuzul" din Ca
pitală. Reuniunea se va desfășura 
în sala de festivități, cu începere 
de la ora 15.

celel de a XXII-a ediții a 
campionatelor europene de box. 
Timpul scurt care a mai ră-

mas pînă Ia primul gong al 
competiției este folosit din plin 
de pugillștil 
de antrenorii 
și Constantin

I-am găsit 
ment. Efortul ...__  __
tire este vizibil : tricourile le 
sînt ude. Nu se plînge nimenL 
Maestrul Ion Popa ar avea un 
singur răspuns : „Greu la an
trenamente, ușor la meciuri !“ 
Și pe urmă, cum să mărturi
sești că nu mai reziști cînd 
Simion Cuțov, cît e de cam
pion european, muncește de 
curg apele pe el. Chiar și Ion 
GySrffi. de obicei economicos 
cu efortul, face risipă de ener
gie. Calistrat Cuțov. conștiin
cios ca întotdeauna, trage cu 
ambiția pe care ne-a obișnuit 
să l-o vedem în timpul lupte
lor din ring. Aceștia trei sînt 
urmăriți cu atenție de restul e- - 
chipei, formată din... debutanțl 
Ia campionatele europene Con- 
stănțeanul Faredin Ibrahim și-a

români, pregătiți 
emeriți Ion Popa 
Dumitrescu.

în plin antrena- 
depus la pregă-

pus în gînd să se Întoarcă de 
la Halle cu o medalie. Gălă- 
țeanul Costică Chiracu l-a cu
cerit pe tehnicienii formației 
prin disciplina și dăruirea de 
care dă dovadă la antrena
mente. Văzind că partenerul 
său de selecție. Titl Tudor, a 
fost menținut și el în lot, Gh. 
Oțelea face totul pentru a cîș- 
tiga definitiv încrederea. Ceilalți, 
Alexandru Turei, Teodor Dinu, 
Vasile Cicu, Vasile Didea, se 
pregătesc și el cu ambiție.

întrebăm de Mircea Simon. 
Aflăm că se pregătește separat 
numai cu antrenorul emerit 
Constantin Nour. Plecăm de la 
lotul de box păstrînd convin
gerea că sportivii se pregătesc 
cu pasiune pentru apropiatele 
campionate europene de la 
Halle. La Ieșire auzim în spa
tele nostru vocea puternică a 
maestrului Ion Popa : „Hal, bă
ieți ! Dați-i bătaie !"._ Greu la 
antrenamente, ușor la meciuri—

Petre HENȚ

Ultimul joc al grupei, la 25 
mai. la Budapesta : Ungaria — 
Grecia.

• In C.E. de tineret, la B<5- 
kescsaba : Ungaria — U.R.S.S. 
1—0 (1—0).

JUVENTUS TORINO 
A CIȘTIGAT 

CUPA U.E.F.A.

Aseară, la Bilbao, echipa lor 
cală Athletic a susținut parti
da revanșă din cadrul finalei 
Cupei U.E.F.A. cu Juventuș 
Torino. Victoria a revenit gaz
delor cu 2—1 (1—1).

Astfel trofeu] a revenit for
mației Juventus Torino, datorită 
golului marcat in deplasare (în 
tur jucătorii italieni cîștigaseră 
cu 1—0).

Alte amănunte în ziarul de 
mii ne.

AZI ÎNCEPE TURNEUL 
FINAL U.E.F.A. PENTRU 

JUNIORI

patru orașe din Bel
in faza finală a celei

Azi, In 
gia, start 
de-a XXX-a ediții a Turneului 
U.E.F.A. pentru juniori, compe
tiție tradițională pentru conti
nentul nostru. După cum se 
știe, s-au calificat 16 reprezen
tative, împărțite în patru gru
pe : Anglia, Belgia, Islanda, 
Grecia (grupa A). Irlanda, 
Franța, Iugoslavia, R.F. Ger
mania (grupa B). Austria, Mal
ta (invitată de U.E.F.A.), 
U.R.S.S. (deținătoarea trofeu
lui), Irlanda de Nord (grupa 
C). Olanda, Suedia, Italia. Bul
garia (grupa D)

Semifinalele se vor disputa 
la 25 mai la Anvărs (cîștigă- 
toarea grupei A cu invingătoa- 
rea din grupa C) și Charleroi 
(cîștigătoarea grupei B cu învin- 
gătoarea grupei D). Finalele vor 
avea loc la Bruxelles, pe sta
dionul Heysel, la 28 mai : _
întîi jocul pentru locurile 3—4 
și apoi finala propriu-zisă.

mal

“oministratia : București, «tr v Conta 1» ; tel. central* ll.10.08 i secția coresp u.81.03 ț interurban »31 : telex t 10.350 romsp. r. Tiparul L P. „informația* JȘ363 
rentru străinătate, abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import oreaâ. P.O. Box 136-137. telex 1123S. București, gir. 13 Decembrie nr. X B. 4.


