
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PLECAT ÎNTR-0 VIZITĂ OFICIALĂ 
DE PRIETENIE IN R.P. CHINEZĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a părăsit duminică după-amia- 
ză Capitala, plecind intr-o vizi
tă oficială de prietenie in Re
publica Populară Chineză la 
invitația tovarășului Hua Kuo- 
fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit jn aeeastă_ vizită de 
tovarășa 
membru 
Executiv 
tovarășii 
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membra 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Va
sile Mușat, membru al C.C. al 
F.CJL, secretar al C.C. al

Elena Ceaușescu, 
al Comitetului Politie 
al C.C, al P.C.R., de 
Cornel Burtică, mem-

F.C.R., Vasile Pungan, membru 
al C.C. al P.C.R.. ministru la 
președinția Republicii Socialis
te România, șef al grupului de 
consilieri al președintelui Re
publicii.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de 
tovarășii Manea Mănescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazaeu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că. Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Paul Nicu
lescu, Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană, Ion Pățan. Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu. Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Iile Verdcț, 
Ștefan Voitec, Ion Coman, Teo
dor Coman, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Nicolae 
Patilineț, Ion 
Winter, Vasile 
bri ai C.C. al 
liulul de Stat 
de conducători 
trale și organizații obștești, de 
personalități ale vieții științifi
ce șl culturale.

Giosan, Vasile 
Ursu. Richard 
Marin, de mem- 
P.C.R., ai Consi- 
și ai guvernului, 
de instituții cen-
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A INAUGURAT SIMBATA „EXPOZIȚIA 
DE CARTE Șl MIJLOACE DE INFORMARE
Șl EDUCARE A OAMENILOR MUNCII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat sîmbătă dimineața 
„Expoziția de carte și mijloace 
de informare și educare a oa
menilor muncii", organizată in 
sala Dalles din Capitală.

La inaugurarea aoestei im
portante manifestări a spiritua
lității românești au participat 
tovarășii Manea Mănescu. Iosif 
Banc, Virgil Cazaeu, Ion Dinei, 
Petre Lupu, Paul Niculescu,

U

Gheorghe Oprea, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutn. Iosif 
Uglar, Ștefan Voitec, Ion Ursu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
oonducerea partidului și statu
lui au fost întimpinați cu deo
sebită căldură de numeroși 
bucureșteni aflați la intrarea in 
sala Dalles.

Expoziția, cuprinzătoare ima
gine a creativității spirituale a 
națiunii noastre socialiste, con-

(Continuare in pag. a S-a)
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Campionatele de handbal, Divizia A

DINAMO BUCUREȘTI (136 CU STEAUA!) 
A TRECUT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Campionatele de handbal. Divizia A, au programat ieri meciuri 
de mare importanță. In ambele competiții, campioanele an fost 
învinse : Steaua de Dinamo București, iar Universitatea Timi
șoara de Hidrotehnica Constanța. în clasamente conduc acum 
DINAMO BUCUREȘTI (urmată la un punct de Steaua) — la mas
culin șl UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (pe locul doi : Hidroteh
nica Constanța, la trei puncte) — la feminin

MASCULIN
CORNEL PENU, UN ADE

VĂRAT „ÎNGER PĂZITOR". 
A mai învins Dinamo Bucu-

în gustat 
drumul 
devărat, 
zat un

pe rit a fost posibil 
spre poartă. Este a- 
Cornel Penn a reall- 

med mare, poate la

Deși faultat, Adrian Cosma reușește, 
apărată de Nicolae Munteanu. 
namo)

(Fază
totuși, si arunce la poarta 
din derbyul Steaua — Di- 

Foto : V. BAGEAC
rești pe Steaua, dar nicio
dată atît de clar, atît de net, 
atit de detașat (13—6) ca tn 
acest derby al ambițiilor, dis
putat ieri chiar in fief-ul 
campionilor țării și ai Euro
pei. Spectatorii prezenți în tri
bunele de la Ghencea — prea 
mici pentru un meci atît de 
mare — au putut observa nu 
numai o diferență de poten
țial, ci și de concepție. Roade
le muncii de ani și ani s-au 
văzut : echipa lui Oprea Vlase 
s-a apărat excelent, întotdeau
na la omul care se afla în 
posesia mingii, jucătorii au 
făcut pasul de anticipație, au

de mare ca în finalele C.M. 
la Paris și Berlin, decon- 

re- 
atacanți al Stelei.

in amicalul de fotbal disputat ieri pe stadionul „23 August44

REPREZENTATIVA NOASTRA ÎNTRECUTA
EA LIMITĂ, 0-1 (0-1), DE ECHIPA U.R.S.S9

fel 
de 
certîndu-i realmente pe 
numițil

Printre altele, el a apărat șl 
4 aruncări de la 7 m. Să a- 
dăugăm la aceasta un joc 
calm (enervant de... calm) al 
dinamoviștilor în atac, însă cu 
o circulație rapidă pentru des
trămarea apărării adverse și o 
insistență— diabolică pe extre^ 
me, acolo unde 
vulnerabil punct 
vei campionilor, 
rești a meritat 
victoria — care 
un moment sub 
ielii —, chiar și 
extrem de sever pentru reputa
ția și veleitățile adversarului.

Steaua a înregistrat In ■- 
ceastă partidă un nedorit re
cord de ineficacitate : 6 go
luri— Nu ne amintim ca in 
vreo partidă, desfășurată în 
condiții normale, elevii lui 
Cornel Oțelea și Otto Telmaa 
să mai fi avut o producție atît 
de slabă. Timorați, neinspirați, 
adesea imobili în apărare, ste- 
liștii au creat primii teren fa
vorabil exploziei adversarului. 
Multi tind să pună In sarcina 
lui Nicolae Munteanu înfrta- 
gerea. Dar 13 goluri sînt oare 
chiar așa de multe pentru un 
portar de handbal 7 Și-apol, eu 
o apărare atît de puțin orga
nizată, neinsistentă, ce s-ar 11 
putut face mai mult 7 La sflr- 
șitul partidei, Cornel 
ne spunea : 
meritat victoria. Dar 
mea a fost lipsită de

este cel mal 
al defensi- 
Dinamo Bucu- 
cu prisosință 
n-a stat nid 
semnul îndo
ia acest scor

Oțelea
„Dinamoviștii an 

echipa 
putere

(Continuare în pag. 4—5)

După un joc de mare atracție:

DINAMO-RAPID 3-2 LA POLO
• Portarii ambelor e- 
chipe la înălțime • 
Viorel Rus (2), Gaiță, 
respectiv Schervon, O- 
lac - autorii golurilor
• Cele două forma
ții, la egalitate de 
puncte pină la 17

septembrie

împotriva redutabilei echipe 
a Uniunii Sovietice, „tricolo
rii*  au jucat mai bine declt 
în partida victorioasă cu Bul
garia, dar n-au putut 
înfringerea. -Ei ar fi 
egala, poate, în cele 
ocazii pe care le-au avut după 
surprinzătorul gol al lui Blo- 
hin (realizat cu contribuția Iul 
Răducanu), dar nu e mai pu-

„Tricolorii*  continuă să răminâ tributari jocului 
improvizației

individuoi,

evita 
putut 

citeva

priza a doua s-a aflat la un 
pas de nn nou goL Dar toate 
aceste calcule au mai puțină 
importanță. Socotim că e mai 
bine, reprivind meciul, să ac
ceptăm că în jocul de ieri oas
peții au jucat mai modern, tn 
timp ce „tricolorii" au rămas

ful de atac să fie 
pit de stoperul 
(ceea ce nu se mai Intimplă 
nicăieri), 2) mijlocașii să-și 
asume doar rolul de purtători 
ai balonului, asigurind depla
sarea mingii din 
prie in treimea 
ren fiecare 
iar 3) apărarea

mereu ti
de marcaj

treimea pro- 
adversă, me- 

pe cont proprin, 
să participe 

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 3-a)

Dudu Georgescu se înalță in careul oaspeților, clar portarul Gon- 
tar e la post. In stingă, Konkov și Mehedințu. In dreapta, Jupikov 
U maschează pe Marcu Foto : Ion MIHAICA
țin adevărat că echipa noastră 
ar fi putut pierde și cu 2—0. 
cînd Răducanu și-a răscumpă
rat, oarecum, greșeala, în fața 
aceluiași Blohin, care în re-

tributari vechilor canoane, care 
fac ca 1) extremele să joace 
mereu doar in triunghiul ale 
cărui catete se adună in pune- 
tul stegulețului de corner, vir-

Viorel Rus (care 
nu apare H ima
gine) a șutai firi 
speranțe pentru
Florin Slăvei,
maretnd golul vic
toriei : Dinamo — 
Rapid 3—2 tn der- 
Foto : D. NEAGU

Cel de al S-lea derby Di
namo — Rapid din actuala e- 
diție a campionatului de polo 
a debutat ieri cu un frumos 
gest sportiv : campionii au o- 
ferit flori adversarilor in cins
tea celei de a XXX-a aniver
sări ■ clubului din șos. Ște
fan cel Mare. O notă de fair- 
play, care a prefigurat una 
dintre cele mal interesante dis

pute pe care cele două frun
tașe ale polo-ului românesc le-an 
oferit — unui public numeros — 
tn ultimii ani. A fost un joe 
care a ținut întreaga asistență 
cu sufletul la gură de la pri
mul angajament și pină la ce!

Adrian VASIUU

(Continuare în pag. 4—5)

$ufi genericul ELEVII LICEELOR MILITARE 
„DACIADEI" [ J EXAMENUL MĂIESTRIEI SPORTIVE

ALBA IUL IA, 14 (prin te
lefon). De o atenție deosebită 
s-a bucurat anul acesta etapa 
finală a Concursului sportiv de 
vară al liceelor militare, din 
cadrul „Daciadei". Concurenții 
s-au prezentat la startul ce
lor 7 discipline aplicativ-mili- 
tare și sportive la un nivel de 
pregătire mult ridicat față de 
edițiile anterioare. „Mai ales de 
la declanșarea marii competiții 
naționale „Daciada" — ne-a 
spus ofițerul Nicolae Pan- 
tea. din cadrul catedrei de edu
cație fizică a liceului militar 
„Mihai Viteazul*  — sportul o-

cupă un loe principal in ca
drul programei specifice de in- 
vățămînt și al activităților din 
timpul liber al viitoarelor cadre 
militare. Absolut toți elevii par
ticipă la campionatele interne, 
iar cei cu calități deosebite a- 
bordează chiar performanța*.  
Intr-adevăr, Adrian Bele, ori
ginar din Deva, elev la „M. Vi
teazul", a reușit performanțe 
cu totul remarcabile, devenind 
campion la trei probe : 100 m 
(11,3 ■ — rec. egalat), 200 m 
(24,1 s) și ștafeta 4x100 m. Fiind 
încă junior H, Adrian a șl in
trat in vederile forurilor de re

sort, fiind inclus în lotul re
prezentativ al județului. l-am 
solicitat părerea, și iată ca 
ne-a spus : „Liceul militar este 
o mare școală a vieții, o școa
lă completă, din care nu lipsesc, 
de pildă, pe lingă disciplinele 
specifice, sportul sau anatomia, 
cealaltă mare pasiune a mea".

Și, pentru că s-a anticipat — 
după seriozitatea cu care toate 
liceele militare și-au pregătit 
reprezentanții — nivelul valo-

Radu T1MOFTE

(Continuare In pag. a 6-a)



divizia B: OASPEȚII-NICI O VICTORIE!
SERIA I -----------
C.F.R. Pașccmi 3 (1)
C.S.U. Galați 1 (1)

PAȘCANI, 1* (prin telefon). 
Prima repriză s-a caracterizat 
printx-o dominare netă a echipei 
locale. Dar a lost o dominare 
haotică, lipsită de luciditatea ne
cesară transformării In poluri a 
marilor ocazii de gol create. Au 
abundat pasele greșite, mijlocașii 
nesusținind suficient coechipie
rii din atac. golul marcat, tn 
min. 8, de APOSTOL, fiind re
coltatul unei acțiuni personale a 
acestuia. De partea cealaltă, 
C.S.U. s-a apărat supranumeric, 
lansând contraatacuri periculoa
se. Golul egalizator realizat de 
PÂUNESCU (min. 14) a fost ro
dul unei acțiuni rapide.

In repriza secundă, jocul echipei 
locale a căpătat mai multă cla
ritate, atacurile la poarta Iul 

Tănase a-au Înmulțit si scorul 
a devenit 3—1 prin golurile mar
cate de AMARGHIOALEI (min. 
SO) si MIIIALCEA I (min. SI). 
Au fost două goluri bine lucrate.

A arbitrat bine I. CltUibar (Pi
tești) următoarele formații 1C.F.B.: 
Cioroglrla — Nazarie, Bivolan, 
Dinu, Barbu — I. Gheorghe (min. 
ÎS Mihalcea H), Slmlonov, Mă
ciucă — Spătaru (min. M Amar- 
ghioalei), Apostol, Mihalcea L 
CdS.U. : Tănase — Uatabadeff, 
Selenaru. Pascuale, Șarpe (min. 
84 Băcescu) — Stoica. Hanu, Ene — 
Cot.gă, Păunescu, Sima (mia. 84 
Babonea).

Vasile IORDACHE

GLORIA Buzău 2 (1)
VICTORIA Tecuci 0 (0)

A marcat : Ghizdeanu (mia. 11 
Șl 48).

DELTA Tulcea 4 (3)
RELONUL Săvmești 1 (0)

Au înscris : Rotaru (min. 1), 
Ion iță (min. 27), Costaeho (min. 
38), Stănescu (min. 70), respectiv 
LazAr (min. 79).
VIITORUL Vaslui 3 (3)
NITRAMONIA Făgăraș 1 (0)

Au marcat : Marinescu (min.
18, din 11 m), Istudor (min. 15) 
și Cioacă (min. *4), respectiv 
Palfi (min. 58).
PORTUL Constanța 1 (1}
TRACTORUL Brașov 1 (0)

Au înscris : Corendca (min. 14) 
pentru Portul. Chioreanu (min. 
7S) pentru Tractorul.
F.C.M. Galați 3 (1)
GS. Botoșani 0 (0)

Au marcat : Oblemenco (min.
34) și Deselnicu (mm. 88 șl 83).
I.CI.M. Brașov 1 (0)
OLTUL Sf. Gheorghe t (0)

A tascris : Lie (ram. 71).

STEAGUL ROȘU Brașov 2 (0) 
F.C. Brăila 1 (1)

Au marcat : Pană (min. 47), 
Pescaru (min. 50), respectiv Bez- 
man (min. 11).
CEAHLĂUL P. Neamț 2 (1)
C.S.M. Suceava 1(1)

Relatări de la D. Soare, M. To- 
polschi, L Florea, P. Enache, V. 
Ștefănescu, V. Secăreanu, P. 
Dumitrescu.

GOLGETERI : • 28 GOLURI t 
Oblemenco (F.C.M. Galați) • 15 
GOLURI : Stan (Gloria Buzău) 
• 12 GOLURI : Cramer (F.C.M. 
Galați) • 11 GOLURI : Apostol 
(CJJt. Pașcani), Paraschivescu 
(Steagul roșu). Stoica (Victoria 
Tecuci), Corendea (Portul Con
stanța).

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 mai) : C.S.M. Suceava —
I.C.I.M. Brașov (0—1), CJ.R. 
Pașcani — Portul Constanța 
(1—2), Relonul Săvineștl — Oltul 
Sf. Gheorghe (0—2), F.C.M. Ga

lați — Nitramonia Făgăraș (0—1), 
Victoria Tecuci — Steagul roșu 
Brașov (0—3), C.S. Botoșani — 
Delta Tulcea (0—3), Tractorul 
Brașov — C.S.U. Galați (0—2), 
Viitorul Vaslui — Ceahlăul P. 
Neamț (1—1), F.C. Brăila — Glo
ria Buzău (0—2).

CLASAMENT

1. GLOR.A Buzău 28 1» 5 4 52-14 43
2. F.C.M. Galați 28 19 2 7 71-21 40
3. I.CI.M. Bv. 28 13 7 8 30-25 33
4. Steagul r. Bv. 28 15 2 11 46-30 32
S. F.G Brăila 28 14 3 11 43-26 31
4. C.S.M. S-va 28 14 3 11 30-32 31
7. Nitramonia Făg. 28 12 4 12 37-33 28
«. Delta Tulcea 28 12 4 12 35-31 28

Vict. Tecuci 28 12 2 14 35-37 26
10. Oltul Sf. Gh. 28 11 4 13 23-31 26
11. Portul C-țd 28 10 6 12 38-46 26
12. Tractorul Bv. 28 9 8 11 23-34 26

13. Viit. Vaslui 28 11 4 13 28-49 26
14. Ceahlăul P.N. 28 11 3 14 28-33 25
15. GF.R. Pașcani 28 12 0 16 38-53 24
16. C.S.U. Galați 28 9 5 14 33-43 23
17. C.S. Botoșani 28 8 2 18 26-48 18
18. Re!onul Săv. 28 8 2 18 25-55 18

SERIA A ll-a
PROGRESUL VULCAN 3 (2)
CHIMIA Rm. Vilcea 1 (1)

Ce au văzut cei aproximativ 
8 OM de spectatori la două echi
pe aspirante la prima divizie T 
Dinamism șl spirit de luptă la 
Progresul Vulcan, o formație 
care a știut să profite de abne
gația lui Popa, de abilitatea lui 
Mari ca și de calitățile de Dun- 
eheur ale lui Țevi. De partea 
cealaltă, o disciplină tactică vi- 
xibilă, imprimată de G. Stan șl 
Savu, coordonatori versați care 
se sprijină și pe o tehnicitate 
certă. Oaspeții s-au străduit să 
aplice ultimul Îndemn al antre
norului Pigulea, dat la cabine 
(„Mingea jos, pasăm, și eu tu
peul"), au și dominat 30 de mi
nute in repriza a doua, dar „oa
menii din linia Inttla" au șutat 
puțin șl ezitant. Golurile : min. 
*1 TELEȘPAN prelungește In 
poartă, cu capul, o minge de

viată de Dragu ; min. 32 și S3, 
faze identice, ălarica și Apostol 
centrează, iar ȚEVI transformă 
prin lovitură de cap ; min. 73, 
APOSTOL fructifică un balon 
neinterceptat de Roșea.

Arbitrul M Fediuc (Suceava) 
a condus excelent ta prima re
priză, concesiv și nesigur inși 
spre finalul meciului. PROGRE
SUL : Giron — Mlhai. Morara, 
Dragu, ștefan — Crislea, PâPL 
Marica — Runcianu (mia. 55 
Oprea ; min 82 Sandu), Țevi, 
Apostol. CHIMIA : Roșea — 
Basr.o, Pintilie, Iordan, Cinci — 
Stan, Savu, Răducanu (mln. a 
Nemoianu ; mta. M C. IDcolae) 
— Telețpan. Coca, Stanca.

Ion CUPEN

DINAMO Slatina 1 (0)
AUTOBUZUL București 1 (1) 

Au marcat : Bănuiește (min.
S3) pentru Dinamo, Sultănolo 
(min. 34) pentru Autobuzul.

F.GM. Giurgiu 0
UNIREA Alexandria 0
PRAHOVA Ploiești 1 (0)
CHIMIA Tt. Măgurele 0 (0)

A Înscris : Bizea (min. 85).
ȘOiMM Sibiu 0
RAPID București 0
GAZ METAN Mediaș 2 (1)
CELULOZA Călărași ■ (0)

A marcat : ăl orara gnta. 3 șl 
7»).
METALUL București 3 (3)
MUSCELUL Cîmpulung 3 (2)

Aa Înscris: Șumulanachl (min. 
18), Nedeicu (min. *T), Prodan 
(min. 30). respectiv Dobrescu 
(mm. 81. Berevoeaau (min. 41), 
Mitra (min. 81).
ELECTR O FUI ERE Crakjro 3 (1) 
METALUL Pk>peni • (0)

au marcat : Cllin țmîn. 4).

Sxnarandache II (min. 64), Palea 
(min. 89).
CARPAȚI Sinaia 2 (0)
PANDURII Tg. Jiu 1 (0)

Au Înscris : Gruia (min. 85), 
Gherghe (min. 88), respectiv Pi- 
țurcâ (min. 87).

Relatări de La D. Mihafl, Tr. 
Barbă. lat A, I. Tânăsescu, L Bo- 
țocaxi, Z. Rișnovcanu, Nic. Ște
fan, Șt. Gurgui și V. Feldman.

GOLGETERI * 18 GOLURI :
Stanca (Chimia Rm V.) • 17
GOLURI: Sultănoiu (Autobuzul), 
Țevi (Progresul Vulcan) • 15 
GOLURI : Frățilă n (Dinamo 
Slatina) • 12 GOLURI : Sumu-
lanschi (Metalul Buc.), Piturcă 
(Pandurii)

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 mai) : Muscelul Cîmpulung — 
Carpați Sinaia (0—2), Chimia 
Tr. Măgurele — Progresul Vul
can București (1—1), Chimia Km. 
VBcea — Pandurii Tg. Jiu (1—1), 
Rap d București — Di na mu Sla

tina (0—1), Prahova Ploiești — 
Electroputere Craiova 0—3). Ce
luloza Călărași — Șoimii Sibiu 
(0—1), Autobuzul București — 
F.C.M. Giurgiu (1—2), Unirea 
Alexandria — Gaz metan Me
diaș (0—1), Metalul Plopeni — 
Metalul București (0—2).

CLASAMENT
1. CHIMIA RM. V. 28 16 2 10 61-29 34
2. P«og. Vulcan 28 13 8 7 44-26 34
3. Me<.aiul Plopeni 28 13 7 8 34-30 33
4. Dinamo SI. 28 13 5 10 52-27 31
5. Rapid Buc. 28 11 9 8 41-25 31
6. Autobuzul Buc. 28 11 8 9 39-30 30
7. Metalul Buc. 28 12 6 10 35-38 30
8. Gaz metan 23 12 5 11 29-35 29
9. F.C.M. Giurgiu 28 12 5 11 28-46 29

10. Șoimii Sibiu 28 11 6 11 35-34 28
11. Chimia Tr. M. 23 12 4 12 26-27 28
12. Celuloza Căi. 28 11 5 12 31-29 27
13. Muscelul1 C-!ung 28 11 5 12 36-39 27
14. Unirea Alex. 23 9 8 11 23-35 26
15. Carpați Sinaia 23 9 8 11 20-33 26
16. Electroputere 28 9 6 13 27-39 24
17. Pandurii Tg. J. 28 7 8 13 27-38 22
18. Prahova PI. 28 5 5 18 18-46 15

SERIA A lll-a
AURUL Brad 4 (2)
CHIMICA Timăveni 0 (0)

BRAD, 14 (prin telefon). Par
ada aceasta, cu implicații direc
te pentru subsolul clasamentu
lui, a fost la discreția gazdelor. 
Scorul a fost deschis chiar ta 
minutul z, cînd GOLDA a Înscria 
eu un șut puternic din afara ca
reului. In continuare. Aurul a 
dominat, și-a creat clteva bune 
ocazii de a-șl mări avantajul, 
dar Goia (min. 8) și Golda (min. 
22) au ratat. Al doilea gol al 
gazdelor a fost Înscris da FAUR 
(min. 27 din penalty), lovitura 
«te pedeapsă fiind acordat* just 
de arbitrul întâlnirii la un fault 
al lui Vitan asupra tai Stingă.

După pauză, Chimica a ieșit 
ceva mai decisă la atac, a ratat 
prta Munteanu (min. 4*) ți 
Șchtopu (min. 87), «tapă eare 
formația gazdă a pus dm nou 
•tăplnire pe joc șl a mal Înscris 
două goluri. Primul dintre ale a 

fost marcat de GOLDA (mm. 
78), celălalt da BOGDAN (mm. 
89).

A arbitrat foarte bine L Bran
șa (Tg. Jiu) următoarele forma
ții : AURUL : RudisuH — Rișcu- 
ța. Petrică. Morara, Bogdan — 
Stingă, Faur (min. 84 Gabor), 
Ceaușu — Golda, Goia. Ig* (m.n. 
M Morar) CHIMICA : Așa — 
SeăliOsi, Aldea, DAngoBS. Vita* 
— Munteana, Vigh, Șchiepu — 
Oprișor, Solomon, Bozcșan (min. 
8i Bone ).

Floria SANDU

C.I.L Seghei 1 (1)
MUREȘUL Deva 0 (0)

A Înscris : Cioban n (rn'.n. 12). 
MINERUL Moldova Nouă 4 (1) 
VICTORIA Colan • (0)

Au marcat : Cesttaaș (mm. 8). 
Pușcaș (mia. 44 ți 58) șl S4*nlr* 
faun. 88).

GLORIA Baaua 2 (2)
C.F.R. Timișoara 1 (1)

Au Înscris : Moța (min. 3),
Georgescu (min. 77). respectiv
Cringașu H (mm a»),
VICTORIA Corei 0
MINERUL Lupeoi 0
F.G Boia Mare 4 (3)
ARMATURA Zalău 0 (0)

Au marcat : Mureșan (min. 17 
ți 53), Deae (min. 1S) și Kocnai 
(min. 43).
.U" Cluj-Napoca 4 (2)
METALURGISTUL Cugir 0 (0)

Au Înscris : Vidican (min. 2), 
Cimpeznu H (min. 34) șl A. Mu- 
reșan (min. 78 și 77).
U.M. Timișoara 2 (1)
DACIA Orăștie 2 (1)

Au marcat : Roman (min. 35), 
Strizu (min. 80) pentru U.M., 
Radu (min. 43) ți Sllaghl (min. 
75) pentru Dacia.

AVINTUL Reghin 1 (1)
C.F.R. Cluj-Napoca 1 (1)

Au marcat : Citirea 
pentru Avintul, Mânu 
pentru C.F.R. Meciul 
tat la Odorhei.

(min. 16) 
(min. 43) 

s-a dispu-

Relatări de la S. Pralea. p. 
Sumandan. L Toma, E. Herman, 
V. Săsăranu, I. Lespuc, St. Mar

ton și A. Pialoga.
GOLGETERI : a 18 GOLURI : 

Ciocan (Gloria Bistrița), Enescu 
(Mureșul Deva) e 14 GOLURI : 
Vidican („U“ Cluj-Napoca) • 13 
GOLURI : Berceanu (Gloria Bis
trița), Ciohan I (C.I.L.), Roznal 
(F.C. Baia Mare), Golda (Aurul) 
• 12 GOLURI : Batacllu (C.F.R. 
Cluj-Napoca), Moga (Gloria Bis
trița), Cimpeanti n („U“ Cluj- 
Napoca).

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 mai) : Minerul Lirpeni — Glo
ria Bistrița (0—3), CJ.R. Timi
șoara — C.I.L. Sighet (0—1), „U* 
Cluj-Napoca — Aurul Brad (8—1), 

Dacia Oraș te — C.F.R. Cluj-Na
poca (1—5). Chimica Timăveni — 
victoria Cărei (0—2), Victoria Că- 
lan — F.C. Baia Mare (0—2), Ar
mătura Zalău — Minerul Moldo
va Nouă (1—3), Mureșul Deva — 
U.M. Timișoara (1—1), Metalur
gistul Cugir — Avintul Reghin 
(1-1).

CLASAMENT
1. F.C. BAIA M. 28 18 7 3 63-19 43
2. ,.U” auj-N. 28 17 5 6 51-18 39
3. C.F.R. Cluj-N. 23 15 8 5 61-20 38
4. Glotia B-ța 28 16 4 8 56-23 36
5. Vict. Colan 28 14 4 10 46-32 32
6. Mureșul Deva 23 14 3 11 30-32 31
7. U.M. Timișoara 28 11 6 11 41-40 28
8. Min. Mold. N. 23 12 4 12 27-30 28
9. C.F.R. Tim. 28 11 5 12 31-28 27

10. Aurul Brad 28 11 4 13 39-37 26
11. Chimica Tî.-n. 28 11 4 13 37-42 26
12. Dacia Orăștie 23 11 4 13 31-38 26
13. Metalurg. Cugir 28 10 6 12 29-39 26
14. C.I.L. Sighet 28 9 7 12 32-44 25
15. Armătura Zalău 28 9 4 15 34-41 22
16. Min. Lirpeni 28 10 2 16 22-49 22
17. Victoria Cărei 28 8 4 16 17-54 20
ts. Avintul Reghin 28 2 5 21 13-86 9

EtbS

Divizia C: ETAPA A XXV a
• Scorul etapei : Flacăra Mo- 

rcnl — Constructorul Pitești 8—•, 
rezultat eu eare echipa dta Mo
retti trece ta fruntea sertei a 
Vl-a • Derbyul seriei a XH-a 
a revenit eu 8—1 echipei din A- 
tad • Minerul Anina, Bderul 
seriei a Vin-a, Învinsă la scor 
la Reșița • Ș.N. Oltenița revine 
ta fruntea seriei „bucureștene"

SERIA i
Minerul Gura Humorului — V- 

nirea Șiret 5—0 (3—0), I.T.A. P. 
Neamț — Cetatea Tg. Neamț 1—1 
(0—0), Cimentul Breaz — Șiretul 
Bucecea 4—2 (2—0), Dorna Vatra 
Domei — Bradul Roznov 3—0 
(1—0), Foresta Fălticeni — Cris
talul Dorohoi 1—0 (0—0), A.S.A. 
Câmpulung — Metalul Rădăuți
1—2 (0—2), Laminorul Roman — 
Zimbrul Suceava 2—0 (0—0), Me
talul Botoșani — Avintul T.C-M.M. 
Frasin 0—0.

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a xxv-a : L MINE
RUL GURA HUMORULUI 39 p 
(golaveraj 60—20), 2. Laminorul
Roman 33 n (44—24), 3. Foresta 
Fălticeni *33 p (36—23).

SERIA A U-a
C.S.M. Borzeștl — Constructo

rul iași 2—0 (1—0). Rulmentul 
Bîrlad — Minerul Oomăneștl 8—1 
(0—1), Petrolistul Dărmăneșt! — 
Nicollna Iași 3—2 (•—1), Aripile 
Bacău — Oituz Tg. Ocna 4—1 
(2—0), Flacăra Murgeai — Con
structorul Vaslui 4—2 (8—0), 
TEPRO Iași — Petrolal Motnești

8—1 (8—0), Letca Bacău — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 
a—1). DEMAR MărășeșU — Par
tizanul Bacău 8—0.

Pe primele locuri : L CON
STRUCTORUL 1A$I M p (71—20), 
*. C.S.M. Borzeștl 37 p (61—19). 
3. Letea Bacău *1 p (65—20). 4.
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 31 p 
(39—21).

SERIA A m-a
Cimentul Medgidia — Progresul 

Brăila 1—2 (0—1). Minerul Ma
cin — Chimpex Constanța o—1 
(0—0), Pescărușul Tulcea — Ma
rina Mangalia 3—t (1—1), Șoimii 
Cernavodă — Unirea Tricolor 
Brăila 1—1 (0—1), Electrica Con
stanța — Unirea Eforie 1—0 
(1—0), Oțelul Galați — Granitul 
Babadag 2—1 (2—1), Dacia Unirea 
Brăila — I.M.U. Medgidia 0—0, 
Autobuzul Făurei — Ancora Ga
lați 2—2 (0-0).

Pe primele locuri : L PROGRE
SUL BKAILA 43 p (81—14). Z. 
Ancora Galați 30 o (44—14). 3. U- 
nlrea Tricolor Brăila 32 p (41—20).

SERLă A IV »
Dinamo Focșani — Chimia 

Brazi 3—0 (0—0), Petrolistul Bol
dești — Petrolul Băicol 3—0 (3—0), 
Chimia Buzău — Luceafărul Foc
șani 1—1 (0—0) — ț-a jucat la 
Hm. Sărat, Forest* Gugeștl — 
Victoria Lehlta 1—1 (1—0), Vic
toria Florești — Petrolul Telea- 
jen Ploiești 3—0 (2—0), Victoria 
Tăndărei — Unirea Focșani 2—o 
(0—0), Petrolul Berea — Azotul 
Slobozia 2—1 (2—0), Olimpia Rm. 
Sărat — Avintul fflneciu 1—0 
(0—0).

Meciul Avintul Mlneclu — Chi
mia Buzău, din etapa a XXIV-a, 
la care arbitrul a consemnat ne- 
prezentarea Chimiei, a fost re- 
pnogramat pentru 17 aud.
Pe primele locuri î L CHIMIA 

BRAZI (39 p (54—15). 1. Chimia 
Buzău 33 p (45—22) — din 24 de 

locuri. 3. Unirea Focșani 33 p 
(54—21).

SERIA A V-*
ȘN. Oltenița — Voința Bucu

rești 1—0 (1—0), Mecanica fină
București — Abatorul București 
8—1 (0—1), Flacăra roșie Bucu
rești — I.O.R. București 2—0 
(0—0), Tehnometal București — 
Avintul Urziceni 3—1 (2—0), Au
tomatica București — Electronica 
București 3—0 (1—0), TJd. Bucu
rești — Sirena București 2—1 
(1—1), Unirea Tricolor București 
— Automecanica București 2—0 

București — 
București 3—1

(0—0), I.C.S.I.M. 
Șoimii TAROM 
(2—1).
Pe primele locuri : L S-N. OL

TENIȚA 31 p (31—13). 2. Tehno
metal București 31 p (34—24). 3. 
I.C.S.l.M. București 30 d (33—26), 
4. Electronica București 
20).

30 p (25—

SERIA A VT-a
— Viitorul 

Flacăra

Roșiori 2—1 (0—0), Elec-
Slatina — Progresul Co- 

1—2 (0—1), Progresul Pu- 
— Recolta Stoicăneștl 8—0

Cetatea Tr. Măgurele 
Scorniceștl 0—1 (0—0), 
automecanica Moreni — Construc
torul Pitești 9—0 (4—0), Cimentul 
Fienl — Automobilul Curtea de 
Argeș 2—1 (1—0), Metalul Mija
— Chimia Găești 3—0 (0—0), Pe
trolul Videle — Petrolul Tîrgo- 
viște 1—0 (0—0), Dacia Pitești — 
ROVA -------- - ----- -----
irodul 
rabla 
cioasa
(3—0).
Pe primele locuri : L FLA-

CARA MORENI 37 p (55—15). 2. 
Viitorul Scorniceștl 37 p (59—24), 
3. Progresul Corabia 34 p (45—20).

SERIA A VII-I
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Stitnta Petroșani 1—1 (1—0), Mi
nerul Rovinari — Lotru Brezoi 
1—0 (1—0), C.F.R. Craiova — Di- 
erna Orșova 3—1 (2—1), Metalur
gistul Sadu — Minerul Motru 1—0

(0—0). Constructorul Tg. Jiu — 
Unirea Drobeta Tr. Severta 3—0
(1—0), I.O.B. Balș — Unirea Dră- 
gășani 2—3 (2—3), Progresul Băi- 
leștl — Constructorul Craiova
2—1 (2—0), Chimistul Rm. Vilcea
— Mecanizatorul Simian 8—0 
(0—0).
Pe primele locuri : L C.S.M.

DROBETA TR. SEV. 38 o (58—9).
2. Știința Petroșani 31 p (52—24).
3. Chimistul Rm. Vilcea 34 p 
(34—19).

SERIA A Vin-*
Gloria Reșița — Minerul Anina 

5—0 (3—0), Metalul Oțelu Roșu — 
I.M. Orăștie 2—0 (2—0), Minerul 
Vulcan — Laminorul Nădrag 3—1 
(2—1), CJ.R. Simeria — Minerul 

Ghelar 2—1 (1—0). Vulturii Texti
la Lugoj — Nera Bozovici 1—0 
(0—0), Minerul Oravița — Unirea 
Sinnicolau Mare 3—0 (3—0), Me
talul Bocșa — Electromotor Ti
mișoara 2—1 (1—0), Unirea Tom
natic — Metalul Hunedoara 4—1
(1—0).
Pe primele locuri : 1. MINE

RUL ANINA 33 p (44—21). 2. U- 
nirea Tomnatic 29 p (44—20). 2.
C.F.R. Simeria 29 p (37—27).

SERIA A IX-a

Înfrățirea Oradea — Voința O- 
radea 2—1 (0—1), Gloria Arad — 
Minerul Bihor 2—1 (1—0), Oașul 
Negrești — Rapid Arad 1—0 (1—0), 
Bihoreana Marghita — Voința 
Cărei 1—0 (0—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Constructorul A- 
rad 2—1 (1—1), Minerul Șunculuș
— Minerul Ilba Seini 2—1 (1—0), 
Strungul Arad — Recolta Salon- 
ta 4—0 (2—0). Someșul Satu Mare
— Rapid Jibou 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : L ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 37 p (42—15). 2. 
Constructorul Arad 32 p (33—13). 
3. Rapid Ai d 31 p (37—20). 4.
Strungul Arad 31 p (33—19).

SERIA A X-a
Minerul Cavnic — Bradul Vlșeu

3—0 (1—0), Hebe Singeorz Băi — 
Unirea Dej 1—2 (0—0), Mineral
Băiuț — Dermata Cluj-Naooca

7—3 (3—1), Tehnofrig Cluj-Napo- 
ea — Foresta Bistrița 2—1 (2—1), 
Minerul Rodna — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 5—0 (2—0), Construcții
Cluj-Napoca — CUPROM Baia 
Mare 3—1 (1—0), Minerul Baia
Sprie — Otelul Reghin 3—0 (1—0), 
C.I.L. Gherla — Minerul Băița 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : L MINE
RUL CAVNIC 35 p (47—14). 2.
Minerul Baia Sprie 34 p (55—25), 
3. Minerul Băița 30 p (37—24).

SERIA A XI-a
Progresul Odorheiul Secuiesc — 

Poiana Cimpina 3—1 (2—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Ca rai mânui 
Bușteni 1—0 (1—0), Chimia Or.
Victoria — Precizia Săcele 1—o 
(0—0), Carpați Brașov — LUJ>.S. 
Miercurea C uc 1—0 (0—0), C.P.L. 
Sf. Gheorghe — Viitorul Gheor- 
ghenj 0—2 (0—0), Metrom Bra
șov — Torpedo Zărnești 0—0, Mi
nerul Bălan — Minerul Baraelt 
3—0 (2—0), I.R.A. Cimpina —
C.S.U. Brașov 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 42 p (55—13). 2. C.S.U. 
Brașov 33 p (43—19), 3. Progresul 
Odorhei 2S p (38—36).

SERIA A Xll-a

Metalul Alud — Industria sir- 
mei Cîmpia Turzii 2—1 (1—°>,
Sticla Ar.eșul Turda — Inter Si
biu 1—1 (1—0), LP.A. Sibiu —
Mureșul Luduș 1—1 (1—0), Tex
tila Cisnădle — Carpați Mlrșa 
0—2 (0—0), Utilajul Făgăraș — 
Constructorul Alba lulla 1—1 
(1—1), Metalul Sighișoara — Au
tomecanica Medias 1—0 (0—0),
Soda Ocna Mureș — Metalul 
Copșa Mică 2—0 (1—0), Unirea 
Alba iulia — I.M.I.X. Agnita 3—1 
(1-0)
Pe primele locuri : 1. INDUS

TRIA SlRMEI C. TURZII 35 P 
(61—18). 2. Metalul AlUd 33 P
(39—15). 3. Sticla Turda 21 p (34— 
20). 4. Carpați Mîrșa 31 p (41—23).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.
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prea puțin la acțiunea de atae 
sau, în orice caz, mult mai 
puțin decit o fac, de pildă, 
Ștefănescu la Craiova, fundașii 
laterali la Pitești, respectiv 
pe Ghencea, și chiar Mehe- 
dințu la Timișoara.

Publicul spectator a fost ne
mulțumit, timp de o repriză, 
de jocul lui Radu II. Dudu 
Georgescu a fost aplaudat în 
momentul apariției sale. Dar 
asta n-a schimbat deloc datele 
problemei. Cu alte cuvinte, ar 
fi bine să ne gindim mai cu- 
rind la faptul că modul de a 
construi al liniei noastre d« 
mijloc (sau, mai curînd, mo
dul de a evita orice construc
ție în această zonă) a deter
minat „eclipsele" ca și totale 
ale celor două vîrfuri de atac, 
în același timp, „pironirea" 
extremelor de zonele lor a fă
cut ca majoritatea acțiunilor 
să fie de cele mai multe ori 
„telefonate", astfel că apără
torii adverși și-au putut orga
niza zona ori de cite ori ata
cul nostru a reușit să spargă 
marcajul strict al unui Maho- 
vikov sau Bubnov. Să amin
tim, în acest sens, că momen
tele de real pericol la poarta 
lui Degtiareov sau Gontar au 
pornit în situațiile de „non
conformism" ale lui Crișan,

riL'llL MECIULUI
început de partidă cu cîteva 

momente de tatonare. Abia In 
min. 3 se înregistrează prima fa
ză de poartă : la capătul com
binației Konkov—Bereznoi—Feo- 
dorov. ultimul, din poziție bună, 
șutează pe lingă poarta. Replica 
echipei noastre nu se lasă aș
teptată și. în min. 5. iordănescu 
șutează puternic de la 25 m, dar 
Degtiareov retine. Urmează o pe
rioadă de joc între cele două 
careuri, fără ca porțile să fie 
periclitate. în min. 19. la un 
„un-doi*  cu Konkov. Blohin su- 
tează peste poartă. din vol6. 
Prima acțiune cu adevărat peri
culoasă a echipei noastre o în
registrăm abia in min. 22. ea 
fiind creată de Ștefănescu care, 
după ce combină cu Boloni. su- 
tează, dar nu suficient de puter
nic și portarul reține cu ușurin
ță. Peste un minut, oaspeții 
aveau să deschidă scorul. Feo- 
dorov a centrat. înalt, de pe par
tea dreaptă, apărătorii au avut 
un moment de ezitare. Rădu- 
canu, total neinspirat, a rămas 
pe linia porții și BLOHIN. care 
a sprintat surprinzător, a în
scris cu latul, de la 8 m. în col
țul lung : 0—1. Echipa noastră 
încearcă să egaleze situația de 
pe tabela de marcaj, are iniția
tiva — ca si în alte momente — 
dar în preajma careului de 16 m 
înaintașii (cxceptîndu-1 pe Cri
șan) pierd duelurile cu masivii 
apărători adverși. în min. 33. 
Boloni se grăbește și șutează 
peste bară din poziție foarte 
bună ; în min. 36. Radu II îl 
deschide excelent pe Crișan. dar. 
acesta calcă pe minge, la margi
nea careului mare ; în min. 30 o 
acțiune prelungită pe traseul 
Rădulescu — D. Nicolae — Cri
șan, ultimul șutează, de la 7—8 
m. dar în plasa laterală. Nici în 
min. 45 jucătorii noștri nu reu
șesc să înscrie, cînd Boloni su- 
tează pe lîngă bară, din lovitură liberă.

La reluare, ambele apărări re
zolvă situațiile dificile si ocazii

CINCI MINUTE DUPĂ JOC
ȘTEFAN COVACI : „Reprezen

tativa Uniunii Sovietice a fost 
una dintre cele mai bune echipe 
întUnite in ultima vreme de for
mația noastră, care s-a dovedit 
in progres față de ultimele sale 
evoluții. Consider că am mai ur
cat o treaptă in construirea — 
treabă dificilă — unui „11*  va
loros. Mai sînt încă probleme de 
rezolvat, cu deosebire in atac, 
unde nici Radu II și nici Dudu 
nu au fost ceea ce așteptam 
de la ei. Dacă Crișan a fost un 
permanent pericol pentru poarta 
partenerilor noștri, Doru Nlcolae 
nu s-a încadrat în jocul cerut. 
Remarc in primul rînd pe ște- 
fănescu și Crișan, apoi pe Vigil, 
Mehedințu și Boloni. Și atît. Rd- 
ducanu a greșit grav la golul 
primit, rămînind lipit de poartă. 
Problema portarului nu este încă 
nici ea rezolvată. Și linia de 
mijloc ar fi putut da un randa
ment mai bun, dar am fost o- 
bligați să jucăm fără Romilă, 
Dumitru, Bălăci și Stoica, cu 
toții indisponibili. Formația 
U.R.S.S. a demonstrat încă o da
tă că, deși nu s-a calificat pen
tru „Argentina", continuă să fia 
una dintre cele mai bune din 
Europa. Ea acoperă bine terenul 
fi are In Blohin și Konkov doi 
jucători de mare clasă1*.

NIKITA SIMONIAN (antrenorul 
formației sovietice) : „A fost un 
meci de orgoliu, in care fiecare 
formație a încercat să demon
streze ei intîmplător nu s-a ca
lificat la turneul final al C.M„ 
un meci de pregătire pentru 
debutul în noua ediție a cam
pionatului european. De aici, o 
partidă atractivă, bună aș zice 
eu, cu destule faze frumoase, tn 
fața unui public competent și o- 
biectiv, care cred că a avut ce 
vedea tn acest amical. Cit despre 
formația română, sincer vorbind, 
mă așteptam să ne supună unei 
presiuni mai puternice. Aș re

care «-a angajat uneori, „Ia 
bătaie", în ciuda gabaritului 
său și in afara clasicului (deci, 
învechitului) „colțișor" al ex
tremei conservatoare.

Demarcajul insuficient (cel 
puțin în raport cu cel mereu 
neobosit al oaspeților) a cîn- 
tărit, de asemenea, în balanță. 
Am putea spune că Iordănes
cu a fost, poate, singurul nos
tru jucător cu demaraj insis
tent. el încercind să opereze 
pe aproape tot terenul, dar a- 
cest efort a determinat — din 
păcate — și neapariția lui in 
faza de finalizare.

Oricât ar părea de ciudat, ti
miditatea în demarcaj a jucă
torilor noștri are la bază, nu 
atît lipsa rezistenței fizice, cit 
insuficiența tehnică. Doi dintre 
mijlocașii noștri (Rădulescu și 
Boloni) se bazează exclusiv pe 
piciorul sting, fapt care îi o- 
bligă, aproape instinctiv, să 
evite zonele în care piciorul 
drept ar trebui pus la contri
buție. în legătură cu aceste lip
suri tehnice frapante, să amin
tim că Rădulescu a evitat un 
șut de la 16 metri din poziție 
favorabilă, pentru că avea min
gea pe piciorul drept. Totodată, 
la capătul imul frumos dema
raj pe partea stingă, Crișan a 
ratat golul pentru că a avut 
mingea pe piciorul sting.

Intr-un cuvînt, echipa noastră 

Duel pentru minge intre Rădulescu și Prigoda, ciștigat de ultimul
de poartă nu prea apar. Tot 
oaspeții sînt însă cei care sînt 
pe punctul de a Înscrie in min. 
50, cînd Kipiani trimite peste 
poartă. După aceea, echipa noas
tră are momente de dominare, 
dar adversarii ies bine pe con
traatac. mai ales, prin acest ex
celent Blohin. care pune mereu 
probleme defensivei echipei noas
tre. Jocul este mal angajant. În
registrăm faze la ambele porti : 
min. 60 — centrare excelentă a 
lui Doru Nlcolae, dar fundașii 
oaspeți trimit în corner : apoi 
o excelentă pasă pentru Rădu
lescu. Insă acesta. ~ pleacă greu 
șl portarul blochează. La poar
ta noastră (min. 65). momente 
dificile datorită a două centrări 
periculoase, ale lui Blohin șl 
Bereznoi. Același Blohin (min. 
70) șutează puternic, de la 25 m. 
Răducanu nu schițează nici un 
gest, dar mingea trece peste 
poartă. Peste patru minute, din 
nou Blohin va șuta puternic, din 
unghi, dar Răducanu intervine 

marca dte echipa română jucă
torii cu nr. 7 și 9 (n.r. Crișan și 
Iordănescu) și portarul pentru 
intervențiile din repriza secundă*.

M. SRODECKI (arbitrul parti
dei) : „M-a surprins numărul 
mare de pase greșite ale fotba
liștilor români, ca și lipsa unei 
concepții clare in jocul lor. Dacă 
jucătorii dv. ar fi marcat un 
gol ar fi fost, cred, mai puțin 
nervoși și ar fi reușit mai mult. 
Remarc pe Blohin și pe Crișan*.

MEHEDINȚU: „Adversari foar
te dificili. Golul —- primit foarte 
ușor — a modificat raportul de 
forțe, In sensul că ne-a tăiat 
mult din elan. Cred că mai multe 
meciuri cu astfel de adversari 
valoroși ar contribui la îmbună
tățirea jocului nostru, pentru că 
am avea mai multă încredere în 
noi, nu ne-ar mai fi frică de 
meciurile grele".

CRIȘAN : „Regret că nu am 
putut obține victoria. Jocul U 
socotesc însă peste cei din par
tida cu Bulgaria. Blohin și Feo- 
dorov mi s-au părut doi fotba
liști de valoare continentală*.

BLOHIN : „Chiar dacă a fost 
un meci amical, el n-a fost lip
sit de interes și de valoare. Mi-a 
plăcut atmosfera tn care s-a des
fășurat această partidă, pe care 
fiecare echipă și-o dorea tre
cută pozitiv tn palmares. Echi
pei române cred că l-a lipsit vi
teza, mai ales tn fazele de atac*.

KONKOV (căpitanul echipei so
vietice) : „Un joc deschis, în
care lipsa mizei a făcut ca am
bele echipe să atace non-stop. 
Din teren pot spune că a fost 
o tntRnire frumoasă, sportivă. In 
privința echipei române, ea a 
atacat, dar parcă fără prea 
multă convingere și vigoare. 
Mi-au plăcut din formația adver
să jucătorii cu nr. 7 și 10 (n.r. 
Crișan și Rădulescu)". 

a jucat compartimentat, în e- 
voluția ei remarcindu-se lipsa 
de curaj a apărării, egoismul 
mijlocașilor, izolarea extremelor 
și a vîrfului de atac. Toate a- 
cestea se datorează tehnicită
ții înguste, „specializării" (din 
păcate cultivate) și, nu în ul
timul rînd, unei lipse de gaba
rit (și implicit de forță) în zona 
în care jocul „frige", adică în 
treimea adversă.

Echipa Uniunii Sovietice a 
jucat mai bine decit la „2—2“-ul 
din noiembrie ’75. Rafinamentul 
ei tactic provine din faptul că 
nimeni nu știe cine a fost, de 
fapt, vîrful de atac al oaspeți
lor ; totodată, că elevii lui Si
monian au jucat cu cel puțin 
patru extreme dreapta și tot 
atîtea pe partea stingă. Dacă 
mai adăugăm la toate acestea 
că Blohin este un jucător de 
superclasă, atunci ne dăm sea
ma de forța echipei care a ob
ținut ieri victoria.

La capătul acestor prime ob
servații, să amintim o recentă 
declarație a lui Ștefan Covaci: 
„Va trebui să ne bazăm în pri
mul rînd pe jucători cu tehnici
tate polivalentă, care se sub
ordonează jocului colectiv". 
Asta înseamnă renunțarea la 
toate falsele premise care au 
întîrziat, timp de cinci ani. dez
voltarea spiritului colectiv al 
„tricolorilor".

cu succes. Deși se apropie frec
vent de careul advers, jucătorii 
noștri nu reușesc să pună la în
cercare vigilenta lui Degtiareov. 
Doar o singură dată șutează spre 
poartă Iordănescu. din lovitură 
liberă, dar peste bară (min. 30). 
Peste un minut, emoții la poarta 
noastră : la o pasă lungă. Me
hedințu greșește grav. Blohin 
rămîne cu balonul la picior, 
șutează în coltul lung. însă Ră
ducanu plonjează si respinge 
mingea, care va atinge bara si 
va ieși In corner. Se vor execu
ta. în același minut, trei comere 
consecutive. Cu cît ne apropiem 
de finalul partidei, jocul devine 
confuz, fragmentat. în ultimele 
zece minute. în poarta repre
zentativei sovietice a apărat Gon
tar (care l-a înlocuit oe Degtia
reov. autoaccidentat). dar nici el 
nu a fost pus la încercare decit 
de două-trei mingi centrate înalt, 
fără eficiență, in fața unor fun
dași înalți, de talia lui Bubnov. 
Prigoda sau Jupikov. Raportul 
suturilor la poartă : 9—19 (3—3
pe poartă) !

Arbitrul Marian Rodecki (Po
lonia) a condus bine formațiile :

ROMÂNIA; Răducanu — M. 
Zamfir, Mehedințu, ȘiefănescB 
(min. 73 Sâtmăreanu TI). Vigu — 
iordănescu, Boloni, Rădulescu — 
Crișan, Radu II (min. 44 D. Geor
gescu). D. Nicolae (min. 65 
Marcu).

U.R.S.S. : Degtiareov (min. M 
Gontar) — Prigoda, Jupikov, 
Bubnov, Mahovikov — Bereznoi, 
Konkov, Kipiani (min. 75 Pe
trakov) — Feodorov (min. 46 
Kolotov). Bessonov. Blohin.

AI. CONSTANTIN

MECIURI
• PETROLUL — ESPANOL 

BARCELONA 2—0 (1—0). în 
cea de a doua partidă a tur
neului întreprins in țara noas
tră, formația spaniolă Espa- 
nol Barcelona a întilnit, la 
Ploiești, divizionara A PetrohiL 
La capătul unui meci de bună 
factură tehnică și spectaculară, 
cu numeroase faze de poartă, 
mai ales în repriza a doua, 
fotbaliștii ploieșteni au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 
(1—0). Au marcat : N. Florian 
(min. 15). care a șutat prin 
deviere, după o acțiune inte
ligent lucrată de Simaciu, și 
Simaciu (min. 78), autorul unui 
gol spectaculos (slalom prelun
git printre apărătorii spanioli 
și șut imparabil de la 14 m). 
Arbitrul M. Moraru (Ploiești) 
a condus bine următoarele for
mații : PETROLUL: Constan
tin — G. Dumitrescu. Stanciu, 
Negoiță, Butufei — N. Florian 
(min. 63 Sotir), Angelescu, Do- 
brescu (min. 59 State) — Pisău, 
Simaciu, Fl. Dumitrescu. ES-
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huo Dl SCORUL NIFAVOUABIL
Din păcate pentru... perspectiva apropiată a formației 

Jî noastre (a se citi meciurile din toamnă din preliminariile 
2 C.E.), intre REZULTATUL MECIULUI DE IERI ți factura 

JOCULUI prestat de elevii lui Ștefan Covaci ji Constantin 
g: Cemăianu a existat o concordanță deplină, un raport de la 
0 cauză la efect. Intr-adevăr, s-a pierdut această partidă (pu- 

țin a lipsit in finalul ei ca scorul si fie mai mare), în pri- 
gg mul rind pentru faptul că — pe ansamblul celor două re- 
g; prize — s-a jucat mediocru. Sîntem de acord intru totul cu 
£ observația unui tehnician, făcută la puțin timp de la con- 
gi sumarea partidei, observație potrivit căreia „tricolorii- au 

avut in echipa U.R.S.S. un adversar redutabil, net superior 
g= formațiilor Bulgariei ți Espanol Barcelona, dar cită vreme 
g: de aci înainte rom mai scuza nesatisfăcătoarele comportări 
Z ale fotbaliștilor noștri fruntați EXCLUSIV PRIN CEEA CE 

LE OPUNE PARTENERUL DE ÎNTRECERE?
Jucătorii noștri cu ce vin in asemenea confruntări inter- 

naționale in care ei trebuie să reprezinte cu cinste culorile 
gg țării I Doar cu o sumedenie de pase greșite, cu suturi care 
gg — nici unul in 90 de minute ! — să nu reprezinte un real 
gg pericol pentru poarta adversă ? Raportînd amicalul de ieri 
g la importantul obiectiv — alcătuirea ;i pregătirea unui „11“ 
gg care si abordeze eu succes preliminariile C.E. — se poate 
gj spune ci ieri s-a pierdut mai mult decit o... simplă partidă.

S-a pierdut timp enorm, din noiembrie anul trecut (cînd 
gg s-a ratat calificarea la turneul final al C.M.) ți pină în pre- 
șg zent. Aproximativ o jumătate de an ! Oscilind intre un 

conservatorism de neînțeles (păstrarea în echipă pentru pri- 
gg mele partide ale acestui an a unui număr mare de fotba- 
gi lițti treeuți de 30 de ani) ți un (recent) spirit mult prea 

inovator. Ștefan Covaci r.e-a prezentat o echipă-hibrid, neo- 
. ’ " ' . ~ . . . .. încă

_ . vacanța de vară. Apoi nu va trece mult
Si fila calendarului va arăta 25 octombrie, data primei par
tide importante, oficiale, in preliminariile campionatului eu
ropean. Ar mai fi timp, credem, pentru o revizuire de ati
tudine la nivelul antrenorilor echipei reprezentative. 
in ceea ce privește selecția, cit ți ideea de joc...

Gheorghe N1C0LAESCTJ

Ji lifti treeuți de 30~de ani) ji un (recent) spirit mult 
ÎJ inovator, Șiefan Covaci r.e-a prezentat o echipi-hibric 

mogend ți, ea urmare, neinspirati în spațiul de joe.
< puțin timp și va veni... i-------' ’------ * '

AtU I
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In meciul echipelor de tineret

U.R.S.S -ROMÂNIA 10 (00)
ODESA, 14 (prin telefon). 

Aid, In frumosul port de la 
Marea Neagră, abia cu puține 
ore înaintea medului dintre e- 
chipele de tineret ale Uniunii 
Sovietice și României — înche
iat cu victoria gazdelor : 1—0 
(0—0) — ploaia s-a oprit, după 
ce nu contenise vreo cîteva 
zile. Temperatura a fost și ea 
neobișnuit de scăzută pentru 
acest anotimp. în aceste con
diții, doar vreo 3000 de specta
tori au fost prezenți în tribu
nele cochetului- stadion Cerno- 
moreț. Partida a început la ora 
14 (ora 13 la București) și nu 
a avut un nivel prea ridicat și 
nici faze de poartă prea nume
roase.

Să vă relatăm, acum, cele 
mai importante momente ale 
tntilnirii. în prima parte, fot
baliștii sovietid. cu o mișcare 
mai bună in teren și conduși 
excelent de o mai veche cunoș
tință a tinerilor noștri jucători, 
mijlocașul An. au inițiat cîteva 
acțiuni ofensive periculoase. în 
min. 16. 27 și 33. Stancu, L 
Marin și Speriatu au înlăturat 
pericolul de la poarta echipei 
noastre. în min. 34. An a ex
pediat un șut foarte puternic, 
razant cu bara. Echipa noastră 
s-a apărat bine, grupat. in 
schimb in faza de construcție 
nu a putut să păstreze balonuL 
Totuși, in min. 28. Nucă a rea
lizat o excelentă acțiune per
sonală, terminată, din păcate, 
cu o centrare defectuoasă.

în a doua parte, jocul se e- 
chilibrează vizibiL In min. 54, 
Gali execută o lovitură liberă 
de la 25 m, dar mingea trece 
peste poartă. Cinci minute mai 
tirziu. cel mai rapid jucător al

AMICALE
PANOL: Echevaria — Lan- 
chas, Verdugo, Molinos, Fer
rer — Huertas (min. 46 Lon
ghi), Cuesta. F. Amado (min. 
46 L Manuel) — Osario, Diez, 
Abad. (M.I.).

• JIUL PETROȘANI — F.C. 
CORVINUL HUNEDOARA 2—1 
(2—9). Partida s-a disputat 
sîmbătă. Golurile au fost mar
cate de Bucurescu (min. 18), 
Sălăjan (min. 31 din penalty) 
și Econom a (min. 70). (S.
BALOI, coresp.). • C. S. TÎR- 
GOVIȘTE — TRACTORSAZIE 
TABRIZ (Iran) 4—0 (1—0).
Partida s-a jucat sîmbătă, la 
Brașov. Peste 5 000 de specta
tori au asistat la un joc plă
cut Cele patru goluri au fost 
marcate de Sava (min. 47 și 
75), Furnică (min. 31) și Isaia 
(min. 73). Oaspeții iranieni vor 
susține un nou joc, tot la 
Brașov, mîine, de la ora 16. cu 
divizionara B Tractorul. (C. 
GRUIA, coresp). 

i
i

gazdelor (Senghelia) ne dă mari 
emoții cu lovitura sa de cap. 
mingea trecînd la cîțiva cenți*  
metri de stîlpul din stingă al 
porții lui Speriatu. In min. G5, 
la un șut-centrare destul da 
slab executat de Ilin, mingea 
ricoșează din palmele lui Spe
riatu (nesigur doar la această 
fază) și SENGHELIA o intro
duce, cu capul, în poartă : 1—0. 
După primirea golului, echipa 
noastră atacă cu mai mult cu
raj și, astfel, înregistrăm un 
șut mai sănătos expediat de 
Ignat, pe care portarul Miro- 
snikov îl respinge cu mare 
greutate. In min. 89. Speriatu 
împiedică un gol ca și făcut la 
șutul expediat de Adjem.

Arbitrul Azim Zade a condus 
cu unele greșeli formațiile :

U.R.S3. : Miroșnikov _  Kre-
ciko, Baltacia. Kaplun. Ilin — 
Bal, Suslaparov, An (min. 60 
Bîcikov) — Moiseev (min. 46 
Huhlevski). Adjem, Senghe
lia.

ROMANIA : Speriatu — EU- 
sei, I. Marin, Stancu, Gali — 
Vamanu (min. 80 I. Petcu), 
Ticleanu, Ignat — A. Ionescu, 
Cămătarii, Nucă (min. 80 Co
ra?).

Stelian TRANDAFIRESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 14 MAI 1978
L România (A)-U.R.S.S. (A) 1 

IL Prog. Vul.-Chlmia Rm. V. 1 
m. Șoimii Sibiu-Rapid B. X 
IV. Electroputere-Met. Plopenl 1 
V. Prahova-Chimla Tr Măg. 1 

VL Viitorul Vaslui-Nitramonla 1 
VTL Ceahlăul-C.S.M. Suceava 1 

vin. Avîntul R.-C.F.R. Cj.-N. X 
IX. Victoria Carei-Mlnerul 6 X 
X. Catanzaro — Ascoll 1

XI. Como-Varese 1
xn. Rlmlnl-Monza 3

XIII. Ternana-Taranto X
FOND TOTAL DE CIȘTIGUR11 

724.320 LEL din care 3.331 lei, 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 2 

DEN H MAI 1978
Extragerea I : 21 44 2 22
Extragerea a n-a : TI 64 43 49
Extragerea a m-a : 68 13 43 f(
FOND TOTAL DE ClȘTIGUM S 

606.251 let
Plata ctștăgurilor se va face 

în Capitală incepînd din 23 mal 
pină la 14 iulie, In țară aproxi
mativ din 26 mal pini la 14 iu
lie 1978 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ dis 34 
mal 1978.
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PRIMUL CONCURS ATLETIC, PRIMUL RECORD:
GABRIELA IONESCU 4244 p LA PENTATLON

Concursul republican de pri
măvară la probe combinate 
(decatlon și pentatlon) și com
petiția organizată de Clubul 
Atletic Universitar (cu prilejul 
aniversării unui deceniu de la 
înființarea clubului), desfășura
te sîmbătâ și duminică pe Sta
dionul Republicii, au dat star
tul noului sezon atletic în aer 
liber. Dacă concursul clubului 
studențesc — la care au parti
cipat și atleti de la A.Z.S. 
Varșovia și Universitatea din 
Freiburg (R.F.G.), e drept, fără 
valori deosebite — a reușit să 
atragă un număr destul de 
mare de sportivi bucureșteni și 
din provincie. întrecerile polia- 
tloniștilor au semănat cu o în
trecere ..în familie”, dar o fa
milie puțin numeroasă și, mai 
ales, „săracă”... Singura rază 
de lumină într-un concurs ce
nușiu — pentatlonista Gabriela 
tonescu (C.A.U.), care a stabilit 
un nou record național cu 4 244 
p (cu 200 de puncte peste ve
chiul record pe care îl stabilise 
exact cu un an în urmă). Per
formanțele sale : 100 mg : 14,5 ; 
greutate : 11.52 m ; înălțime:
1.70 m ; lungime : 6,38 m ; 800 
n : 2:17.2.

Rezultate tehnice : penta
tlon : senioare : Gabriela Iones- 
cu (C.A.U.), 4 244 p (record),
Coculeana Bucătaru (C.A.U.) 
3 914 p. Renate Schadt (C.A.S.U. 
Timișoara) 3 821 p ; junioare : 
Clara Bizsak (Lie. 1 Brașov) 
3 534 p, Gabriela Pustianu 
(C.S.S. Focșani) 3 318 p. Lu
minița Gîtu (C.S.S. Bacău) 3 236 
p ; decatlon : seniori : Vasile
Bogdan („U“ Cluj-Napoea) 7 219 
p. Dan Goia („U” Cluj-Napoea) 
6 762 p. Ion Dăian (C.A.U.) 
5 912 p ; junoiri : Daniel Albu

0 SINGURĂ VICTORIE A CICLIȘTILOR 
NOȘTRI ÎN „CUPA F.R.C."

Sîmbătă după-amiază fi dumi
nică dimineață, velodromul din 
Parcul sportiv Dinamo a «âzduit 
primul concurs internațional de 
pistă al anului, competiție dotată 
eu „Cupa F.R.C.". întrecerile, la 
care au participat sportivi din 
România si Bulgaria. s-au desfă
șurat pe un timp prielnic si în 
condiții tehnice dintre cele mai 
bune. Totuși, rezultatele obținute 
de alergători în general sl în 
special de reprezentanții noștri 
(exceptând proba de viteză) au 
fost mediocre. Explicația trebuie 
căutată în faptul că, în acest an. 
datorită vremii ploioase si reci, 
activitatea pe pistă a început 
ttrziu. mai precis către «Ursitul 
lunii aprilie, ceea ce a deter
minat ca la concursul despre 
care vorbim cicliștii români să 
•e prezinte doar cu nouă zile de 
antrenament pe ovalul de beton.

în prima zi. concurent!! au par
ticipat la probele de 1 000 m cu 
start de pe loc. 4 000 m urmărire 
individuală si o cursă de elimi
nare în toate aceste alergări, 
victoria a revenit net cicliștilor 
bulgari. Singurul sportiv român 
care a reușit să se evidențieze 
tn ziua de debut a competiției 
a fost A. Telegdi, care, la 1 000 m 
eu start de pe loc, a ocupat un 
merituos loc doi (aceasta, după 
ce în proba respectivă nu a mai 
concurat și nici nu s-a mai pre
gătit de aproximativ opt luni !).

în ziua a doua am înregistrat 
o frumoasă și surprinzătoare vic
torie românească în proba de vi
teză. în cursă au fost înscriși 
patru sportivi români si trei 
cicliști oaspeți. întrecerea fiind

DINAMO
(Urmare din pag. 1) 

din urmă fraier al arbitrilor, 
Încheiat cu un rezultat care 
respectă o mai veche tradiție 
în întrecerea dintre cele două 
puternice echipe : feroviarii 
cîștigă îndeobște la Floreasca 
•au la „Tineretului”, dar nu 
se pot impune în piscina din 
parcul Dinamo

A cîștigat. așadar, echipa pe 
care o conduce de aproape 
două luni luciu Capșa. cu 3—2 
(1—0, 0—1, 1—1, 1—0), victorie 
care întrerupe o mai lungă 
suită de succese rapidiste. A- 
ceastă victorie a stat însă sub 
semnul îndoielii pînă în ulti
ma secundă, cînd, la capitul 
unor mari eforturi, învingătorii 
au putut răsufla ușurați.

Ritmul jocului a fost viu din 
primele minute. Nastasiu, a- 
poi I. Slavei au ratat de puțin 
deschiderea scorului. Dinamo 
a fost prima care a beneficiat 
de o situație de superioritate 
(Olac eliminat), dar Răducanu 
l-a prilejuit lui FI. Slavei o 
primă paradă spectaculoasă. 
Apoi, Ad. Munteanu a șutat 
puternic în bară. Replică ra- 
pidistă : același Munteanu este 
eliminat, Schervan are posibi-

(Steaua) 6136 p. Petre Văduva 
(C.S.S. 1 Constanța) 6 044 p,
Alexandru Szoke (C.S.S. Ora
dea) 5 467 p.

„Cupa C.A.U.” : feminin : 100 
m : Georgeta Nazarie (CAU.) 
12,3 ; 100 mg : Mihaela Dumi
trescu (Rapid) 13,7 ; 400 m : 
Silvia Marin (Metalul) 57,4 ; 
3 000 m : Cornelia Holub
(C.A.U.) 10:00,4; înălțime: Vir
ginia Ioan (Rapid) 1,74 m ; 
disc : Gabriela Dobre (C A.U.)
42,70 m ; masculin : 100 m :
Claudiu Sușelescu (Dinamo) 
10,3, Florin Bălțat (Steaua) 
10,5 ; 400 m : Sigismund Naghi 
(Steaua) 47,9 ; 800 m : Lilian 
Smeu (Dinamo) 1:51,7 ; 5 000
m : Florea Sandru (Steaua) 
14:02,2 ; 110 mg : Marcel Bog
dan (C.S.S. atletism) 15,0 : 
înălțime : Alexandru Papi
(C.S.U. Brașov) 2.08 m ; lungi
me : Iosef Verschl (Univ. Frei
burg) 7,32 m ; triplusalt : Mir
cea Mihail (Steaua) 15,44 m ; 
prăjină : Nichifor Ligor (Stea
ua) 4,80 m ; greutate : Gheor
ghe Crăciunescu (Steaua) 17,72 
m. Sorin Tirichlță (C.S.S. atle
tism) 16,55 m ; disc : Zoltan 
Heghedus (Steagul roșu Bra
șov) 57,10 m. (VI. M. ).

¥
Duminică dimineața, pe sta

dionul Dinamo — in cadrul u- 
nui concurs la care au fost din 
nou prezenți studenții din Frei
burg — Claudiu Sușelescu a n- 
lergat 200 m în 21,1 (2. S. Vă
duva 21,2) și 300 m în 33,2 la • 
recime de recordul național, 
eonCrmind acel „10,3“ de slm- 
bătă. Nicolae Onescu a alergat 
1500 m in 3:50 0. iar Mioara 
Boroș a reușit 16,02 m la greu
tate.

dstigatâ de George Ion. nn tlnăr 
reprezentant al C.S.S. 1 care. în 
turneul final, l-a depășit mal 
întii pe J. Petkov. apoi pe S. 
Krealev (ambii din Bulgaria), ea 
în ultima dispută sâ dispună net 
fi de mai experimentatul FL Ne- 
goesc'i. George Ion a realizat în 
seria cu Negoescu 1X5 sec. iar 
ultimele sale trei victorii conse
cutive i-au adus primul loc la 
clasamentul final. în această ul
timă zi a competiției, o compor
tare meritorie a mai avut fi re
prezentantul nostru Valerin An
doniu, în proba cu adițiur.e de 
puncte. Andoniu a terminat cursa 
pe locul doi si ar fi avut toate 
sanse?e să se claseze oe primul 
loc dacă ceilalți echipieri l-ar 
fi ajutat, așa cum au făcut-o ci
cliștii bulgari cu colegul lor M. 
Tanev. ciștigâtcrul alergării.

Iată clasamentele : 1 coo m cu 
start de pe loc — 1. V. Stoia- 
nov (Bulgaria) 1:13.5. X A. Te
legdi (România) 1:13.8. 3. N. Sîrbu 
(România) 1:13.9 ; 4 000 m urmă
rire individuală — 1. P. Timcev, 
X B. Asenov. 3. J. Petrov (Bul
garia) ; cursa de eliminare — 1. 
M. Tanev. 2. St. Kraev. 3. B. A- 
senov (Bulgaria) ; viteză — X 
George Ion (România). X FI. Ne
goescu (România). 3. S. Kraev 
(Bulgaria) : 4 000 m contratimp
echipe — 1. Bulgaria — 4:57,1. X 
România I — 5:13,6. X România 
n — 5:13,7 ; cursa eu adițiune 
de puncte. 51 ture : 1. M. Tanev 
45 p, X V. Andoniu ÎT P. X P. 
Timcev 23 p etc.

Gheorghe ȘTEFANESCU

RAPID 3-2,
litate de șut. dar mingea se 
oprește în blocajul advers. Cu 
puțin înainte de încheierea re
prizei, V Rus șutează violent 
de la distanță și înscrie : 1—0.

La începutul următoarelor 6 
minute — două situații de „om 
In plus” !a ambele porți, dar 
V. Rus și I. Slavei (bară) gre
șesc ținta. Fazele se succed cu 
repeziciune dintr-o parte a ba
zinului în cealaltă, dar apără
torii celor două buturi se opun 
cu brio la loviturile expediate 
de Popescu. Schervan, C Rusu 
(în situație foarte bună) și Ră
ducanu. Totuși, la un contra
atac, Schervan șutează impara- 
bll. egalînd situația : 1—1. Nota 
de tensiune crește în repriza 
a 3-a, cînd din nou dinamo- 
viștii se află în superioritate ; 
de fiecare dată însă FI. Slavei 
respinge in extremis șuturile 
hii D. Popescu. Portarul cam
pionilor nu s-a putut opune 
însă și unei mingi expediate 
de la 8 m de Gaiță și... 2—1 
pentru Dinarno. Egalitatea pu
tea să survină imediat, la ac
țiunile lui Rusu și Olac, dar 
Spînu a fost imbatabil. Putea 
fi și 3—1, însă Răducanu — 
singur cu portarul — a ratat 
incredibil. Apoi a urmat cea 
mai dramatică fază a întîlni- 
rii. La o eliminare a lui Nas-

S-a reluat
campionatul

de rugby

] FARUL Șl STEAUA AU CÎȘTIGAT,
ANUNȚlND „MECIUL SEZONULUI

DUMINICA, LA CONSTANȚA

CAMPIO

® Dinamo R. C. Grivița Roșie, un derby
neonorat • Premiu de frumusețe pentru

meciul Olimpia C. S. M Sibiu !
Canpionatul de rugby *l-a  re

intrat ieri ta drepturi — după 
„intermezzo“-ul punctat de 
turneul selecționatei secunde a 
Angliei — odată cu partidele e- 
tapei inaugurale a returului fa
zei finale. în care surprizele nu 
și-au făcut loc. Dar iată o scurtă 
radiografie a celor mai impor
tante jocurj :PE OI-IMPIA. SPECTACOL — 
DA ! DAR NU IN MECIUL 
DERBY., Prima partidă a cu
plajului anunța — cel puțin prin 
prisma tradiției, dacă nu si a 
veleităților la titlu — punctul de 
vlrf ai etapei. Premisă logică, 
dat fiind că protagonistele ae 
numeau Dinamo si B.C. Grivița 
Roșie. Dar disputa a fost banală, 
țări virtuți spectaculare, redu- 
etadu-se la un joc de uzură, 
pentru rezultat. Numai finalul de 
partidă a făcut excepție, dlna- 
moviștii — mai proaspeți si mal 
siguri — apropriindu-șl victoria 
(10—0) prlntr-o Încercare reușită 
de AIJea (tușă In vecinătatea 
butului grivitean. apoi grămadă 
si. prin ...intermediui iul Paras- 
chiv, fază clasică pe treisfer- 
turi) și grație preciziei «x-lnter- 
aationalulul Nica, 1*  două lovi
turi de pedeapsă. Si nu putem 
alta o situație rarisimă, din mi
nut'-ii 73. cind Zafieseu n a scă
pat in „eseu*,  dar s-a Împiedi
cat si a făcut „Înainte*  1 A ar
bitrat M. GavTici

REZULTATE DE VALOARE
PE POLIGONUL TUNARI

Constințenii inițiază un atac prin Urdea, care, placat fiind, va 
pasa Iui Burghelea... (Fază din meciul Rapid — Farul).

Foto : Ion MIHĂICĂ

TEHNIC» :
Dinamo —

Roșie 15—e
REZULTATE 

turneul 1—8 : 
R.C. Grivița ___
(0—V). Rapid — Farul I—15 
(3—12). Steaua — Univ. 
Timisoara 50—• (30—•).
Rulment ui Birlad — Știin
ța Petrcșam 4—4 (3—0) ;
turneul 9—14 : Olimpia —
C.SJ4.  Sibiu 10—18 fi»—1»), 
Pollt. Cluj-Napoea — T.C. 
Ind. Constanta 12—3 (9—0). 
Minerul Gura Humorului 
— C.S.AL Suceava 4—4 
(3—•>. PoUt. Iași — R.C. 
Sportul studențesc 
(4—0).

tn clasament. locurile
1—8 : 1. Farul 22 p. L Stea
ua 22 p (Farul are victo
rie ttirectă). 3. Dinarno
Up. 4. Stur.ta 1T p. 5.
B C. Grivița Roșie 14 p. 4. 
Rapid 12 p. 7. Univ. Tirals- 
12 p. t. Rulmentul 11 p : 
Jocurile 3—18: 8. CAM. Si
biu 22 p. I*.  Pout, las
12 p. 11. R.C. Sportul stud. 
U □. 12. T.C. Ind. 18 p. 13. 
Pclit. Cj.-Nap. 15 p. 14. O- 
llmpia 13 p. 15. Minerul
13 p. 1«. GS.M. Suceava 
13 B.

A urmat un med care 
apunea mare lucru — se tati,- 
neau Olimpia ți C.S.M. Sibiu, 
deci două echipe din „turneul de 
consolare*  —. care avea să eoo- 
atltuie tnsă ur.a dmtre ee.e mai 
frumoase prestații rugbystice ale 
acestei primăveri. Oaspeții au 
eteiat cai:tăti nebănuite : o Îna
intare vivace <un travaliu de
osebit s făcut Lomoiâ) care s-a 
grupat excelent, fantezie, spon
taneitate sl viteză la nivelul unor 
treisferturi ca Negru, Lupa*  saj Bekes ' ’ - —
reanu si Moișan 
tentă, după opinia noastră 
portne loturilor reprezentative !). 
Bucurestenii si-au apărat din răs
puteri sansa. rezultfnd astfel

(ei alături de Lșigu- 
bat cu 1Mb- 

la

«ansa.

LA POLO
tosiu, greșește Olac Contraatac 
dinamovist, patru contra unu I 
Golul părea inevitabil, dar gaz
dele — crezînd că repriza se 
Încheie — trimit mingea, de 
la mare distanță. în brațele lui 
FI. Slavei (!) De fapt, mai 
era un minut de joc ; portarul 
rapidist l-a văzut singur pe 
Olac, la poarta adversă ți a- 
cesta nu a mai greșit : 2—2.

A urmat ultima repriză, șase 
minute de mari emoții în am
bele tabere. Gaiță ratează, a- 
poi Răducanu este eliminat. 
Schervan a avut două situații 
de șut, la „om în plus”, dar 
a intervenit miraculos Spînu. 
A fost un moment decisiv, 
pentru că în continuare, la o 
eliminare a lui Țăranu, tot 
Viorel Rus a șutat cu sete, 
fără speranțe pentru Slavei : 
3—2. Avantaj minim pe care 
același Rus nu l-a putut ma
jora, la o nouă situație de su
perioritate (eliminat Ilie 
Gheorghe), și care putea fi u- 
șor anulat. în ultimele secunde, 
cînd la un frumos contraatac 
Slavei — Rusu ultimul nu a 
mai ajuns mingea pentru a o 
împinge în plasă. Abia după 
această fază, dinamoviștii s-au 
putut bucura de succes... O 
victorie care îi aduce la ace
lași număr de puncte cu Ra-

un spectacol de atracție 
reușit * Încercări) ta 
plnă la urmă, valoarea si-a 
cuvlntul. sibienii terminînd 
torioși. cu 18—10. A condus A. 
Găgeatu.

Geo RAETCHI
GIULEȘTENII NU AU FOST 

ADVERSARI COMOZI PENTRU 
CONSTANTUL Medul dintre 
Farul si Rapid a avut multe 
faze ..fierbinți*  si atractive, care 
au plăcut publicului venit la o 
oră matinală la stadionul Ciu
lești. Cu „lecția*  placajului În
vățată *1  aplicată bine. Kazdele 
au menținut echilibrul ia teren 
si doar ctteva greșeli (eea mal 
gravă in min. 3») ta apărare au 
permis lidere! să se impună eu 
15—«. datorită loviturilor de pe
deapsă transformate de Bucos 
(min. 11. S3 *1  IS) *t  Încercării 
lui Motrescu (min. >S). transfor
mată de același Bucos. Dealt
fel. aplauzele adresate in final 
de oaspeți au subliniat buna 
comportare a echipei rapidiste 
(pentru care au marcat Sista — 
min. 20 și Stăneaea — mln. M, 
din Lp.). Trebuie spus, insă, că 
•ehlpel lui Mihai Naca l-au Ho- 
sit 4 titulari <3 din Uni*  de 
tretaierturi), ceea ce și-a pus am
prenta asupra jocului tn acest 
compartiment. Englezul P. Hughes

tari, pe poligonul Tunart, a 
fost o sL„ productivă, eu rezul
tate valoroase obținute «ttt de 
trăgătorii participanțl la medul 
amical eu țirxtașu din S.UJL. eit 
ți de către ținem care s-au Între
cut In concursul republican 
„Cupa României*.  In primul rinei, 
trebuie să amintim de noile re
corduri obținute de tetele noes- 
tre la pușcă standard 1 X » 1. 
la Individual prin Dumitra Matei 
MS P (vu. 178 p) ți p*  echipe 
17*5  p (tu. rwi p) — Dumitra 
Matei, Eva Olah 554 și Veronica 
Trip**  541. Proba a fost câștigată 
de sportiva americană Karen Ms- 

Munteanu, Șzerzo ; 
FI. Slavei — Rusu, 

Schervan, I. Slăvei, 
Olac,

celelalte meciuri de sîm- 
și duminică s-au înregis- 
în general, rezultate scon- 
A.S.E. (fostă C.N.U.) a

pid. tn fruntea clasamentului, 
pinâ la 17 septembrie, cind va 
fi reluat campionatul.

Dr. loan Drăgan și Rol) 
Schilha au avut o misiune ex
trem de dificilă (apreciind dra
matismul întrecerii), de care 
»-au achitat foarte bine. Ei au 
condus următoarele formații : 
DINAMO : Spînu — Popescu, 
Nastasiu, Răducanu, RusL Gaiță, 
Mirea. 
RAPID : 
Tăranu.
Ilie Gheorghe, Mustață, 
Băjenaru, FL Teodor.

în 
bătă 
trat, 
tate. 
învins la mare luptă pe Pro
gresul cu 6—5 (1—0, 2—2, 1—2,
2— 1) și ar fi putut cîștiga și 
«îmbată, in fața Voinței Cluj- 
-Napoca. dacă nu ceda catego
ric în ultima repriză. Surprinde 
scorul foarte mare cu care 
Voința a întrecut pe Crișul O- 
rad^a : 12—3 (1-1, 4—0, 4—2,
3— 0). Celelalte rezultate : Vo
ința — A.S.E. 7—5 (1—1, 2—2, 
0—1, 4—1) ; Rapid — Progre
sul 7—3 (0—0, 1—2, 2—0, 4—1) ; 
Dinarno — Crișul 11—7 (3—2, 
3—2, 2—0, 3—3). A mai rămas 
de disputat din acest turneu 
partida Progresul — Voința, a- 
mînată din prima zi pentru as
tăzi (ștrandul Tineretului, de 
la ora 15).
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* condus foarte bine, arbitrajul 
cău fiind, uneori, o lecție pentru 
jucători si ...„cavalerii fluieru
lui*  din tribună.

Emanuel FANTĂNEANU

UN JOC DE-A .ȘOARECELE 
SI PISICA”.„ Steaua — care-sl 
prepară eu multă grilă „meciul 
sezonului*  eu Farul, de duminl- 
eă, de la Constanța, e cîștigat 
neașteptat de ușor ta lata stu
denților din Timișoara : 50—0 1
Rugby știi militari au lntlmpinat o 
rezistentă minimă din partea bă
nățenilor. care, e drept, au fost 
lipsiți de numeroși titulari (Tă- 
tucu, Panainte. Suciu. Coniănici. 
loniță etc.). Și. cu doar 3 jucă
tori mal activi (Dumitru. Peter, 
Florea), studenții au cedat cate
goric. Pentru Steaua (șl ea fără 
Alexandru. Cioarec si Munteanu) 
au Înscris din Încercări Comeliu (3), Braga (2) Teleașe (2). 
nacbe. Pojar șl Durbac. 
transformat Postolachi *1  
au marcat si 
eordată insă 
teseu (D.C.)

E- 
șl Durbac. Au 

Achiaa (de 3 ori). 
Durbac. Studenții 
ei o Încercare, nea- 
de arbitrul S. Cris-

FEMININ (<

(l.D. Si I.D.C.)

(Încercare. transformată

BIRLADENII AU DOMINAT 70 
DB MINUTE. Ca an finis mal 
bun, studenții petroseneni au 
«smuls" in extremis un 6—6. Au 
marcat Mihalcea . .1 '___ ‘
pentru gazde, respectiv FL Du
mitru "____ ___ u;__~____
de E. Stoica). A arbitrat G. Efti- 
mescu. (E. SOXOMON. coresp.).

A Încetat din viață Vasile Pe- 
nescu, vechi activist pe tărlmul 
rugbyului românesc, multă vreme 
colaborator al ziarului nostru.

eucu 584, cifră superioară 
recordului mondial oficial.

(OHm- 
primul 
cu un 
(291 ia

Constructorul 
Universitatea 
14—9 (8—I)
• Hidrotehn

Universitatea 1 
(5-10) ----- I
• Rapid

(•—7) y
• Univers ita 

LE.F.S. 8—11 (1
e PrsiagȚsui 

Mureș 14—i'l (3
Joi. 18 mai, 

etapele a X->

min. Au condus 
mir Cojocarii și 
eu (Craiova).

Total improprs 
lucru asigurate 
acest derby.

Hri

UNIVERSITAT 
VUS. în sfîrșit, 
niversitatea Clu 
revine la potenți 
elevii luj Romej 
depășit copios I 
nești (17—10), Iș 
meci in care aii 
relevîndu-se ap 
lor atit in atac, 
rare. Principal 
Dan 7 și Avran 
gazde, Zamfir*  
— pentru oaspl 
V. Ciueă și C. 1 
șoara). (Nușa Dl

3 p _ _ -----Tot în cadrul intîlniril cu țintașil 
americani, doi reprezentanți ai 
țării noastre, Ion Olărescu și Ni
colae Rotaru, au depășit recor
dul la proba de pușcă liberă 60 f 
poz. în picioare (543 p). obținind 
553 p și, respectiv, 553 p. Pe pri
mul loc s-a clasat P. Whltwort 
(Ș.U.A.) cu 5(0 p. Din nou o 
comportare foarte bună a avut 
ttaărui trăgător la proba de mis
treț alergător, Ion Mihai 
pia Buc.), care a cucerit 
ioc în „Cupa României*  
rezultat foarte bun : 570 n __
focuri lente șl 278 la focuri ra
pide), la un punct de recordul 
țării stabilit tot de ei cu o săptă- 
mînă in urmă.

In alte probe au cîștigat : pis
tol viteză — D. luga 589 p ; armă 
liberă 40 ( picioare — Karen Mo- 
nez (Ș.U.A.) 379 p ; 40 f genunchi
— Fl. Dick (Ș.U.A.) 3S0 p ; 3X40 i
— N. Rotaru 1155 p (locul secund 

’ Olărescu — 1153 p) ; Ja
skeet („Cupa României*)  —
B. Marinescu (Olimpia) 190/200 șl 
Șt. Egri (C.S. Baia Mare) 135,150 
la juniori I. (T.R.).

I.

O REMIZA 
Dinamo Brașov 
naur au termina 
(19—19) ți dud 
partidei rezultat) 
maL Principalii 
Messmer 5, Nici 
4 — pentru Din 
nea 9 — pentru 
arbitrat : F. IW 
Napoca) și M. G 
Mureș). (C. GR

A CRESCUT I 
CULUI. Prin t 
Folker, Politehni 
ți-a mărit consi' 
atacului. A fost 
lucru în intîlni 
Bacău (21—17), 
golgeterul meciu 
cat : Folker 10, I 
her 2, Funk 2, fl 
eățea 1 — pent 
Baican 6.
cu 3, M. Mur» 
C. Mureșan 1 ș 
pentru ȘtiințaJ 
Fr. Nemety și E 
Mureș). (C. CRE

FEMP

PRIMA INFR1 
pioana țării, Ur 
mișoara, a sufei 
fringere, în a< 
in partida de i< 
tehnica, desfășui 
stanța : 14—18. 
repriză in ea re

NICU GRIGORAȘ ÎNVINGĂTOR Șl IN
BRAlLA, 14 (prin telefon). Cir

ca 30 000 de spectatori din ora
șul de pe Dunăre au asistat la 
prima etapă a campionatului 
republican de viteză pe circuit 
la automobilism. Concursul — 
disputat pe o vreme bună ți ta- 
tr-o organizare pe măsură asi
gurată de către comisia județea
nă de automobilism șl karting 
împreună cu A.s. Dinamo Brăila 
— desfășurat în centrul orașului 
(str. Galați — bd. Al. I. Cuza — 
Piața Lenin) a oferit celor pre
zenți curse spectaculoase. în
treceri dîrze. soldate uneori si 
cu surprize. Zoltan Szentpali, de 
la Tractorul Brașov, de pildă, 
a făcut o cursă frumoasă, a con
dus pînă in ultimul tur cind... 
a abandonat din cauza unei de
fecțiuni tehnice. Tot ca o sur
priză apare și clasarea iul N. Mi- 
hăilcscu, de la Unirea Tricolor, 
un „obișnuit al locului 1*.  pe 
locul 3 la clasa sa. O bună com
portare. care vine să confirme 
rezultatul din „Memorialul Jean

Caldanu*  .pe-j^E 
a avut-o JMu 
LA. Dacia Pues 
a colegului «du 
rulat din noa ■ tlgat atit tasreeer 
ți locul l *■  fi 
ral. “ ----
o ascer.s.. 
tfnăruiui alee e*u e 
tești.

Rezultate tehsxi 
la 19X1 cmc, — J 
(Unirea Tri3H8rj 
1. C. Bucul- <aJ 
— nat 137. 3. SL I 
rea Tricolori — 
pînă la 115» cmc j 
(Unirea Tn co Ieri 
M. Ruse seu (1 ml 
Flat 1». 3. F Hsj 
țov) — Dacia ua 
1300 cmc — L 1 
(I. A. Dacia Piu 
12 GordinL L G1 
Dacia Pitești) — 
dini. 3. P. Hogea 
Flat 124 ; clasa D

Un »



LE DE HANDBAL,
IZIA A

au comis tn 
meciului nu- 
Gazdele au 
au egalat in 
s-au instalat 

Au 
3,

Întîlnîrea de spadă Franța-Italia-Roifl&fo

amo 
Ari : 
o 2

fote

bine, studentele 
partea a doua a 
meroase greșeli, 
profitat prompt, 
asin. 28 și, apoi, 
la conducerea ostilităților. 
Înscris : Cazaca 10, Frîncu 

■fiobincu 3 și Colirlă 2 — pen
tru Hidrotehnica, Popa 6, Lu- 
țM 5, Cojocaru 2 și Gebauer 
1 — pentru Universitatea. Au 
arbitrat : Gh. Lungu și I. Bos- 
ehner (Brașov). ~
coresp).

DfCEPJlONANTA, COMPORTAREA
TRĂGĂTORILOR NOȘTRI FRUNTAȘI

(C. POPA

TENISMINELE ROMANCE AU CÎȘTIGAT 
CONFRUNTAREA CU,JACHETELE" OASPETE
• Scor : 2-1 pentni echipa României • Virginia Ruzici, neîn
vinsă in toate inii In irite disputate • Jocuri frumoase in ultima zi

O undă de cer senin ne-> o- 
ferit sîmbătă prilejul să urmă
rim citeva din întilnirile pro
mise, între protagonistele reu
niunii demonstrative de tenis 
Din păcate, prea puțini specta
tori s-au mai aventurat jtină 
la Progresul, așa că din acest 
punct de vedere spectacolul a 
fost, ea sâ spunem așa, In bună 
parte ratat.

în „contratimp" eu ambianța 
tribunelor, jucătoarele și-au a- 
runcat în luptă aproape întreg 
dispozitivul de forță și măies
trie, oferindu-ne partide fru
moase, de apreciabil niveL U- 
șoară excepție a făcut, totuși, 
Florența Mihai. Ea a jucat fără 
destulă convingere în prima 
partidă, cu americanca Betsy 
N’agelsen. La 4—4, campioana 
noastră are trei mingi de 
„break", dar le ratează pe toa
te, apoi iși pierde |d ghemul de 
serviciu următor. O întoarcere 
de situație din care nu s-a mai 
putut redresa în continuare. 
Scorul : Nagelsen — Mihai 6—4, 
6—1.

Beneficiara galei a fost in
contestabil Virginia Ruzici. A- 
nimată parcă de ambiția de a 
demonstra că este, totuși, prima 
jucătoare a țării, dar și in aen- 
sibil progres față de ultimele 
sale evoluții, ea a jucat aproa
pe fără greșeală ta fața re
dutabilei campioane iugoslave 
Mima Jausovee. Aceasta, ex
celentă in „tușeul" rachetei, po
sesoare a unei tehnici remarca
bile In repertoriul loviturilor, a 
fost totuși categoric dominată de 
impetuozitatea și inspirația ro-

mâneci. Joc spectaculos, faze 
de luptă, tenis de cea mai bu
nă calitate. Păcat — repetăm — 
că acestea vor rămîne in amin
tirea a numai 2—300 de spec
tatori. A cîștigat, pe merit, Vir
ginia Ruzici, conducînd aproa
pe ta tot timpul partidei (cu
5— 1, la un moment dat, în pri
mul set < cu 4—2 și 5—3, în al 
doilea), cu rezultatul final de
6— 3, 7—5.

Dublul, opunînd două cupluri 
„combinate", a fost și el demn 
de aplauze. Potențialul supe
rior al celui format de Virgi
nia Ruzici și Mima Jausovee 
și-a spus și aici cuvîntul, ofe
rind jucătoarei noastre posibi
litatea unei a treia victorii în 
suita celor două zile de 
6—3, 6—2, împotriva 
Florența Mihai-Betsy 
sen. A rămas neîncheiată par
tida de dublu din prima zi, ea 
și așteptata confruntare din
tre Florența Mihai și Mima 
Jausovee. Poate că aceasta va 
mai avea loc, dar pe alte te
renuri, căci toate cele 4 jucă
toare pleacă spre turneele 
programul competițional 
curs : Hamburg 
15—21 mai), Roma 
22—28 mai), Paris 
ros. 29 mai — 11

Strict statistic, putem consem
na totuși scorul general al în- 
tîlnirilor de la București, in 
care echipa României întrece se
lecționata internațională cu 2—1 
* un meci de dublu întrerupt 
ta avantajul româncelor).

Datorită forfait-ului de ul
timă oră al echipei Ungariei, 
tradiționalul patrulater de spa
dă Franța — Italia — Româ
nia — Ungaria, a cărui ediție 
"!8 era găzduită de țara noas
tră, * devenit triunghiular, ea 
apoi, prin solicitarea echipei 
secunde a României, întrece
rea de sîmbătă să reunească, 
totuși, pe planșele sălii Flo- 
reasca II din Capitală, patru 
formații. „Capul de afiș" l-a 
constituit cvintetul francez, nu 
de mult învingător în prestigio
sul „Turneu al celor 7 națiuni", 
condus de Philippe Riboud, ac
tualmente nr. 1 în clasamentul 
„Cupei Mondiale". Purtătoarea 
„cocoșului galic" a fost con
secventă cu ea însăși, învingîn- 
du-și fără drept de apel adver
sarele, inclusiv prima reprezen
tativă a țării noastre. Ca să 
fim sinceri, in pofida formei 
remarcabile din acest sezon a 
echipei Franței, nutream totuși 
speranța că prima reprezenta
tivă a României se va prezenta 
mai bine decit la ultima sa 
apariție pe planșele de acasă, 
la „Trofeul Mihai Savu", ciști- 
gind competiția. Nu s-a intim- 
plat așa pentru că echipa Fran
ței a fost mult mai activă, spa
dasinii acesteia dovedindu-se 
mai întreprinzători și mai in
ventivi ia acțiunile ofensive. 
De menționat comportarea pro
mițătoare a tinerilor spadasini 
din reprezentativa secundă a 
țării noastre (Nicolae, M. Popa, 
Bărbosu și Cimpeanu), animați 
de „veteranul" Pongracz, care 
au reușit o victorie la echipa 
Italiei, în aceleași condiții ca 
și prima reprezentativă.

Turneul individual, disputat 
duminică, a reunit pe planșe 
30 de spadasini. întrecerile din 
grupele preliminarii s-au dis
putat fără a marca vreo sur
priză notabilă. In compensație, 
insă, faza eliminărilor directe 
și recalificărilor (ÎS trăgători) 
a adus citeva mari surprize, 
prima dintre ele eonsemnind e- 
liminarea din concurs a pri
mului favorit, francezul Ri
boud. Acesta, după ce a pier
dut la tinărul Mihai Popa (ca- 
re-l învinsese, dealtfel, și în 
întrecerea pe echipe), a trecut 
in prima intilnire din recalifi
cări de Podeanu, fiind insă 
apoi învins net (10—4) de un 
alt tinăr reprezentant al Româ
niei, Nicolae ! Direct in finală 
s-au calificat Picot (Franța), I. 
și M. Popa, Angelescu. în ur
ma recalificărilor au mai obți
nut intrarea în ultimul act al 
competiției, Salesse (Franța) și 
Dima.

După cum a început finala

săprobei individuale, nu lăsa 
se întrevadă o victorie a oaspe
ților. Ion Popa înregistrase vic
torii la toți coechipierii săi, do
vedind o bună dispoziție de 
concurs, flancat de fratele său 
mal mic Mihai și de Ion Dima, 
o prezență inedită (dar meri
tată) în această finală. Puțini 
erau cei care îi acordau șanse 
de victorie lui Michel Salesse. 
considerat al treilea trăgător al 
echipei sale. Și totuși acesta 
a mers din victorie în victorie, 
capotînd doar in ultimul asalt, 
în fața lui Angelescu (care n-a 
tras la valoarea lui decit în 
acest asalt !), primul loc ur- 
mînd a se decide in urma unui 
baraj intre I. Popa și Salesse, 
ambii totalizind 4 v. După ce 
a condus cu 4—2, 1. Popa a 

•pierdut ea 5—4 (!) accentuind 
insatisfacția față de comporta
rea (in continuare) slabă, dezi- 
luzionantă, a spadasinilor noștri 
fruntași.

Clasamente : Echipe — L
Franța 3 v (Italia 10—6, Româ
nia B și România 
România A 2 v 
11—5, Italia 8—8, 
X România Biv 
80—57 td.), 4. Italia 0 v ; in
dividual : 1. Michel Salesse
(Franța) 4 v. d. b., 2. Ion Popa 
(România A) 4 v d-b., 3. Mihai 
Popa (România B) 2 v (—2), 
4. Livio Angelescu (România 
A) 2 v (—5), 5. Ion Dima 
(România B) 2 v (—5), 4. Pa- 
trik Picot (Franța) 1 v.

REPRIZA a
Universitatea

ÎN 
Atit

cit și I.E.F.S. au avut 
nevoie de o repriză întreagă 
pentru a se hotărî să.„ atace. 
Au făcut-o în partea a doua a 
tntilnirii, dar succes cu adevă
rat au avut jucătoarele de la 
I-E.F.S. Au înscris : Boși 7, 
Petre 2, A. Ceavdaridis 1 și

DOAR 
DOUA™ 
București

tehnice
MASCULIN (etapa a

ladi-

IX-a)
Bueu-• Steaua — Dinamo 

re*ti  »—13 (3—5)
• Gloria Arad — 

Borzești 11—9 (6—5)
• Dmamo Brașov — H.C. 

Mmaur Baia Mare 19—19 
<•—11)
• Universitatea Cluj-Napoca 

Relonul Săvinești 17—10
—4)
• Politehnica Timișoara —

Știința Bacău 21—17 (13—11)
handbal, 

a XlV-a

• de

C.S.M.

Divizia A, programează 
(feminin).

1
6,

Green 
Sanda 
du cana 1 
tatea. Au
G. Dumitrescu (București),

— pentru LE.FJS-, 
Andronache 2 fi Râ-
— pentru Universi- 
arbitrat : V. Sidea fi

MUREȘUL — SURPRIZĂ 
LA BUCUREȘTI ! Partida Pro
gresai — Mureșul Tg. Mureș 
(M—17) părea să fie la discre
ția gazdelor. Ele au condus cu 
6—3 și 8—5, punîndu-și doar 
problema măririi decalajului. 
Repriza a doua a adus Insă In 
teren o echipă hotărită să în
toarcă soarta meciului în fa
voarea sa : Mureșul. Pereș — 
cea mai bună jucătoare de pe 
teren — și Szollossi au luptat 
pină la epuizare, trăgînd după 
eie întreaga formație. în final 
— o meritată victorie a mure
șenilor. Au marcat : Ionescu 6, 
Popa 4, Butan 2, Ștefan 2 — 
pentru Progresul. Pereș 7, 
Szolftssi 3, Gaal 3, Fejer 2, 
Dorgo 1, Bărbat 1 — pentru 
Mureșul Tg. Mureș. Âu arbi
trat : Gh. Popescu (Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej) și V. Ar
meana (Bacău).

Ion GAVRILESCU

ÎNTRECERI ECHILIBRATE ÎN PRIMA ETAPA
A CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE

CRAIOVA^ 14 (prin telefon). Pe 
baza hipici din ^Parcul poporu
lui*  din localitate s-au desfășu
rat întrecerile primei etape a 
campionatului de călărie (obsta
cole), la startul cărora s-au pre
zentat sportivi de la Steaua, O- 
limpia București, Bucovina ut. 
d&uți, Agricola Lugoj, Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Iași, C.S.M. Cra
iova șj A.S.A. Cluj-Napoca. In 
toate probele a fost o dispută e- 
chilibrată, reliefîndu-se buna pre
gătire a unor călăreți de la O- 
limpia, Bucovina și Steaua a- 
flați printre fruntașii competiției.

Iată rezultatele înregistrate :
Categoria semi ușoară : 1. w 

Paliduc (Bucovina) cu Frunza 
0 n (d.b.), 2. Fl. Georgescu (Pe
trolul) cu Bioaz 8 p (24,6 s), 3. 
T. Pancă (Steaua) eu Medalion 
0 p (26,2 s), 4. E. Boiangiu (Olim
pia) eu Hărnicuța 9 p (26,4 t), 
5. A. stoica (Petrolul) cu Solario

« p (M,7 i). c. V. Tudor (Steaua) 
cu Dick | p (27 a) ;

Categoria ușoară : 1. V. Tudor 
eu Dick 4 p (3«,4 s), 2. Ov. Po
dani (C.S.M. Craiova) cu Emir 
• p (39,4 s), 3. I. Popa (Steaua) 
cu Licurici 4 p (40 s). 4. E. Silves
tru (Petrolul) cu Sitar I p ;

Categoria mijlocie : 1. V. Tudor 
eu Ficus 4 p. 2—3, l~ — 
(Steaua) cu Fildeș 4 p 
șl cu Lux 4 p (112,7 s), 
David (Olimpia) cu Lupin 8 p. 
Ov. Podani cu Emir 8V. p ;

Echipe : 1. Olimpia 3 3/4 p, 
Steaua 3 3/4 p — după baraj. 
Petrolul 12 p.

V. POPOVICI — coresp.

1. V.

S. Eneseu 
tr.,» a) 

4. Ioana
L
L
1.

E

JL AUTO DE LA BRĂILA
I — X. L. Balint (CSU Brașov), 
S. I. Gadină (ITA Caras Severin), 
S. W. Hlrschvogel (ITA Caras 
Severin) ; clasa Dacia 1300, gru
pa a Il-a. L N. Grigoraș (I.A. 
Dacia Pitești), 2. A. Bellu (I.A. 
Dacia Pitești), 3. Stefan Ianco- 
vici (I.A. Dacia Pitești). Echipe : 
L I.A. Dacia Pitești, S. Unirea 
Tricolor București, 3. CSU Bra
sov.

Reușitul concurs automobilistic 
de la Brăila a fost completat cu 
alte două întreceri : campiona
tul județean de viteză (învingă
toare, spre ' '
rală. o alergătoare riță de 
Brăila) 
bulgară 
cipiului __ _____  ____
hin, cîstigată de oaspeți. Pe pri
mul loc s-a clasat Dimov Dimi
trov (pe Lada 1500)... 5. Rodlca 
Chiriță, 6. Ion Dogaru.

Modesto FERRAR'N!
Nicolae COSTIN

surprinderea gene-
Rodlca Chi

la Automobilul ITA 
și o Intilnire româno- 
între Selecționata munî- 
Brăila si S.B.A. Tolbu-

joc : 
perechii 

Nagel-

A 11—5), 2. 
(România B 
70—61 td.), 
(Italia 8—8,

Paul SIAVESCU

In Divizia A la popice

din 
In 

(Rothenbaum, 
(Foro Italico. 
(Roland Gar- 
iunie).

Radu VOIA

ETAPĂ CU MULTE VICTORII ALE OASPEȚILOR
Rezultate din penultima etapă 

<a n-a) a Diviziei A la popice
— Șocuri din serii :

FEMININ • Rapid București
— Voința București 2332—2356 p d 
(scor individual 2—4). Acest 
derby al Capitalei nu s-a ridi
cat la nivelul așteptat, ambele 
formații avînd jucătoare care au 
obținut rezultate modeste. For
mația giuleșteană a pierdut da
torită, în principal, absenței ju
cătoarei sale de bază Elena Stan
— accidentată. Cele două juni
oare care au înlocuit-o au ob
ținut numai 339 p d ! Voința a 
fost mai omogenă, avînd rezul
tate Intre 372 p și 406 — juni
oara Stela Petre. De la Rapid, 
cele mai mari punctaje le-au re
alizat Alexandrina Navon — 437 
fi Vasilica Pințea — 423. (T.R.) 
• Voința Oradea — Voința Cluj- 
Napoca 2471—2547 '? “
tul clujean, avind in Edith Ger- 
gely (465 p d) și Eva Mureșan 
(435 p d) cele mal precise con
curente a dștigat pe merit. De 
la orădence s-a remarcat Silvia 
Berlnde — 446 p d. (I. GHISA — 
coresp). • Olimpia București — 
Petrolul Băicoi 2467—2476 (2—4).
Med foarte disputat în care vic
toria — pe merit a prahovence- 
lor — »-a decis la jocul ultimei 
perechi (ETena Vasile de la Pe
trolul a dispus de Elena Bălă- 
tică eu 426—395). (O. GUTU —
coresp.) • Voința Timișoara —

(2—4). Sexte-

Dermagant Tg. Mores 2401 —
2341 (3—3). • Textila Timișoara
— C.S.M. Reșița 2021—2120 (1,5—
4,5) • Record Cluj-Napoca —
Hidromecanica Brașov 2388—2378 
(3-3).

MASCULIN • Olimpia Reșița
— Progresul Oradea 5234—5051
(4—2). Joc cîștigat relativ ușor 
de reșlțeni, performerul lor fiind 
Preda cu 915 p d. De la orădeni 
s-a remarcat Gallo — 914. (D.
PLAVITU — coresp.) • Rafino
rul Ploiești — Petrolul Băicoi — 
Cîmpina 5431—5244 (M—1,5). Ve
teranul ploieștenilor Schuller a 
doborît nu mai puțin de 1011 
popice din 300 lovituri mixte. De 
la oaspeți, cel mai bun a fost 
Slal eu 946 p d. (C. AVERCHI — 
coresp.). • Dacia Ploiești — 
Voința București 4961—5196 (2—4) 
• Voința Tg. Mureș — C.F.R. 
Timișoara 5147—5113 (3—3). Pe
pistele dificile ale arenei nici 
un jucător n-a reușit să treacă 
de granița celor 900 p d. Cei mai 
buni popicari au avut următoa
rele rezultate : Szasz (V) — 898 
fi Holczer (C.F.R.) — 893. (I.
PÂUS — coresp.) • Seetromureș 
Tg. Mures — Metalul Hunedoara 
8323 — 5259 (5—1) • Dermagant
Tg. Mureș — Unio Sate Mare 
05 4937 (9—0 ! • Velnța
București — Constructorul Galati 
49M (355 — med disputat ta
cursul săptămlnii. eontind pentru 
etapa a 18-a.

Selecționata județului Constan
ta la bowling a evoluat In R. F. 
Germania, la Stuttgart, jucind cu 
echipa Stuttgart Nord. Victoria 
a revenit constăntenilor (6323— 
«214 pd — la 6 manșe), ca si 
In partida de anul trecut, de la 
Constanta. Iată și rezultatele in
dividuale ale popicarilor români :. 
G. Dinu 1136, I. Ene 1098. I. Ma
tei 1042. V. Scînteie 1034. D. Be- 
divan 1008 și M. Seuleanu 1005.

Selecționata a Il-a a județului 
Constanta a evoluat în R.D. Ger
mană, la Brandenburg, unde a 
lost întrecut de formația Aulbau 
cu scorul de 4954—4308.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Â DOMINAT

CAMPIONATUL DE
PE ECHIPE

de Fah 
sîmbătă, 

cu un re- 
succes al formației 

Universitatea, care

RESTANȚĂ IN DIVIZIA A LA BASCHET (m)
Intr-o restanță pentru Divizia A 

a campionatului masculin de bas
chet, formația bucureșteană 
I.E.F.S.-Liceul nr. 2 a cîștigat 
ambele partide disputate cu C.S.U. 
Sibiu j 85—72 (57—36) și 85—73
(48—32). Două victorii foarte pre-

țloaie pentru tinerii bucbetoa- 
Lștl bucureștenll în tentativa lor 
de a evita retrogradarea. Prind- 
palil realizatori : Brănișteaoa
(304-14). Ermurache (274-23) de M 
învingători. Tatars (264-14). Savu 
țZ24-S> de la Învinși. (D. St.)

Concursul republican de ambarcații mici

CMAC1ȘTII Șl CANOIȘTII JUNIORI, COMPETITORI [NIUZIAȘTI Șl AMBIJIOȘI
Snagovul a avut din nou oas

peți, cam 250 de caia ci ști șl cta- 
noiști. juniori, competitori en
tuziaști și ambițioși. l-a reunit 
Concursul republican de ambarca
ții mici care, 
mat întrecerile 
sîmbătă 
rilor au 
mîine“ 
noastre 
pregătit 
dente. Au fosl 
de curse 
duda unei vremi neprielnice, cu 
vînt puternic, ploaie și frig.

Cele șase finale s-au desfășurat 
pe distanța de 500 m și au ali
niat la start..........................  ‘
secții nautice 
simplu băieți 
cursă strînsă, 
namo) 1:57,1, 
Lupou (Constructorui __
1:57,3 și Anghel Coman (C.S. Bră- 
ilîa) 1:58,5. Aplaudată, foarte dis
putată, a fost și finala de caiac 
simplu fete. Cu o bună pregătire și 
cu un remarcabil spirit combativ.

vineri, a progra- 
eliminatorii, iar 

finalele. Evoluțiile tine- 
plâcut, „schimbul de 

al caiacului și canoei 
prezentîndu-se mai bine 
decit la edițiile prece- 

59 de starturi. 59 
frumoase, animate, in 

vremi

din 25 dejuniori
din (ară. La caiac 
a cîștigat. după o 
Mihai Santo (Dî- 
urmat de Toader 

Arad)

eleva Elisabcta Băbeanu din anul 
I al Liceului industrial „George 
Coșbuc" — reprezentanta Clubu
lui sportiv școlar nr. 2 București 
— a trecut prima linia de sosire 
(2:14,9), înaintea unor adversare 
de primă mărime în caiacul ju
nior : Suzana Szabo (Unio Satu 
Mare) 2:15,0, Nicullna Dobre 
(C.S. Brăila) 2:15,3. Ibolia Kes- 
kesy (C.S.S. București) 2:16.0. Fe
odosia Tit (C.S.Ș. Buc.) 2:14,S 
(locul trei la Pancearevo, în in- 
tflnirea de juniori din această 
primăvară dintre România —Bul
garia — Iugoslavia). Tlnăra Eli- 
sabeta Băbeanu este din satul 
Băbeni-Oltet (județul Vîlcea) și a 
fost recomandată Clubului sportiv școlar nr. 2 ' . —. . .
lanovicj de 
„G. Coșbuc" 
anul trecut _____ _____.
pentru calitățile ei sportive deo
sebite In rezumat, un început 
de preocupare — in toate secțiile 
nautice din țară — pentru o se
lecție cît mai aproape de cerin
țele moderne.

de prof. Violeta Ste
la Liceul industrial 

A fost recomandată 
în clasa a VUI-a,

Celelalte rezultate : canoe sim
plu : 1. Dobre Nenciu (Danubiu 
Tulcea) 2:07,7. 2. Nicu Ungureanu 
(Portul Brăila) 2:11,3, “ >-- -
Timofte (C.S. Brăila) 
caiac dubiu băieți : 1.
București (Botnariuc — 
1:49,4. 2. Dunărea Galați ____
zatu — Mihailov) 1:50,5, 3. Dina
mo Buc. (Eneseu — Ionescu) 
1:51,0 ; canoe dublu : 1. C.S. Bră
ila (Constantin — Feodorov) 
2:01,0. 2. Portul Brăila (Coteț — 
Roșu) 2:02,4. 2. Danublu Tulcea 
(Caraulan — Dumitrașcu) 2:02,8 ; 
caiac dublu fete : 1. C.S.Ș. nr. 2 
Constanța (Anica Pascale — Ani- 
șoara zavelcă) 2:04,4, 2. ‘'*~
Tulcea (Rcxiica Dălcăran — I-oarta 
Timofte) 2:06,0, 3. C.S.Ș. ~
(Zenovica Milutin 
Gheorghe) 2:09,2.

Clasamentul general : 1. CJ5. 
Brăila 46 p, 2. Danubiu Tulcea 
34 p, 3—5. Portul Brăila, Delta 
Tulcea, C.S.Ș. București cîte 23 p, 
8. Dinamo Buc. 19 p.

Vosfle TOFAN

1. Minai'
1:10 ; c.s.ș. 
Buda) 
(Bote-

Delta
Buc.

Constantina

Campionatul național 
pe echipe s-a Încheiat 
tn stațiunea Neptun, 
marcabil succes al 
bucur eș ten e 
a cucerit trei din cele patru tit
luri puse In ioc. absolut, 
eulia si la juniori—junioare, 
tivind toate 
Universitatea 
lot de bază ; 
M. Ghindă.

N.

mas- 
a ciș- 

întilnirile susținute, 
a utilizat următorul 
V. Stoica, M. Șubă, 

... . Tr. Stanciu. S. 
GrQnberg, N. Barbu, la mesele 
masculine, Elisabeta Polihroni- 
ade, Lia Bogdan (Gabriela Oitea- 
nu). la cele feminine. Tr. Papa, 
Viorica Ilie. la juniori—junioare.

Titlul feminin a revenit echi- 
od Medicina Timișoara, alcătuită 
din Margareta Mureșan și Ger
trude Baumstark.

tn ultima rundă s-au înregistrat 
rezultatele : Universitatea Bucu
rești — Universitatea Iași 8—2, 
LT.B. — C.S.U. Brașov 61/,—3»/i, 
Medicina Timișoara — Electro
motor Timișoara 5—5, Vulcan 
București — Locomotiva Bucu
rești GVj—3% Politehnica Bucu
rești — Petrolul Ploiești 8—2. 
Clasamentele finale :

ABSOLUT : 1. Universitatea
București 21 p (64 p de partidă),
2. Medicina 22 (îl1-?). 3. I.T.B.
21 (60). 4. Politehnica 18 (53). 5. 
Univ. Tasi 11 (35Va). 6. Petrolul
18 (36' .), 7 Vulcan 9 (39), 3. Elec
tromotor 7 (40). 9. C.S.U. 6 (34»,î), 
14. Locomotiva 1 (33).
C.S.U. Brașov 
retrogradat în

MASCULIN : 
București 38*/»
3. Politehnica 
30, 5. Vulcan 
22, 7. Electromotor 22. 8. Locomo
tiva 21 Vi.
C.S.U. 18.

FEMININ : 
șoara 14 p.
3. I.T.B. 11, 
Univ. Buc. 9, 
comotiva 8. 8 _______ _
Univ. Iași 6. 10. Vulcan 4.

JUNIORI—JUNIOARE : 1. Uni
versitatea București p, 2.
I.T.B. 11V2. 3. Politehnica llVi. 4. 
Medicina lOVa, ș. Petrolul 1», 
8. C.S.U. S’/2. 7. Univ. Iași 7^,5, 
8. Electromotor 51/». 9. Vulcan 5*  
19. Locomotiva

Echipele
și Locomotiva au 
seria secundă.

1. Universitatea
p. 2. I.T.B. 37'4.
31’ 2. 4. Medicina
30, 6. Univ. Iași

9. Petrolul 19. 10.

1. Medicina Timi- 
2. Electromotor 12V2.
4. Politehnica 10. 5,

6. C.S.U. 8. 7. Lo- 
Petrolul 77». 9.



LITORALUL... IAȘULUI ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
ț In pauzele manifestărilor sportive și în zonele de agrement — acțiuni de 

iarizare a exercițiilor fizice și sportului

JJ

Activitatea sportivă de masă 
se manifestă — în afara com
petițiilor propriu-zise — și sub 
forma participării tinerilor și 
altor oameni ai muncii la 
excursii și drumeții, la demon
strații sportive organizate cu 
diferite prilejuri, la frecventa
rea zonelor de agrement din 
vecinătatea localităților. în ju
dețul lași există o bună expe
riență în această direcție, fapt 
care ne-a determinat să purtăm 
un dialog cu tovarășul Ion Șor- 
caru, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S.

— Am văzut azi, cu prilejul 
meciului de fotbal dintre Poli
tehnica și Jiul Petroșani, că ați 
organizat un meci intre două 
echipe de juniori, precum și u- 
neie probe atletice. Faceți a- 
eeasta cu regularitate in pan
sele meciurilor de fotbal 7

— împreună cu ceilalți fac
tori care răspund de activitatea 
sportivă am stabilit ca să or
ganizăm în pauzele meciurilor 
din Diviziile A și B întreceri 
de fotbal ale juniorilor și copi
ilor. Vom organiza, de aseme
nea, concursuri și demonstrații 
de călărie, concursuri de lovi
turi de la 11 metri. întreceri 
atletice și demonstrații de oină. 
In municipiul Iași se desfă
șoară de mai mulți ani o reu
șită competiție de masă adre
sată tinerelor : „Cupa Femina". 
împreună cu consiliul jude
țean al sindicatelor am stabilit 
ca unele dintre întrecerile in
duse în această cupă să fie 
organizate pe stadionul „23 Au
gust” și nu oricind, ci în pau
zele meciurilor de fotbal, ci nd 
In tribune se află mulți 
tatori.

— Știm că lașul, eu 
«apte coline ale sale" — 
scria Topîrceanu — oferii 
terilor săi posibilitatea 
petreacă • parte a timpului B-

spec-

-eele

ber mergînd Ia frumoasele zo
ne de agrement din împreju
rimi. Ați întreprins măsuri 
ia aceste oaze de recreare 
poată fi practicate unele exer
ciții fizice, chiar și jocuri ?

— într-adevăr, municipiul
nostru este înconjurat de atrac
tive zone de agrement. La Re
pedea și Bîrnova. locuri foarte 
frecventate, cei care doresc pot 
juca fotbal, pot participa la 
concursuri simple de orientare 
— acestea din urmă fiind or
ganizate de inimoșii activiști 
obștești ai comisiei noastre ju
dețene —, pot asista la demon
strații de lupte și judo, cele 
mai multe susținute de spor
tivi ai clubului Nicolina. Dar 
cea mai solicitată este zona de 
agrement de la Ciric. Aid a- 
vem un " '
lașului. Prin 
județean 
Cirie au 
roase cabane 
întreprinderi.
ieftine se pot închiria — chiar 
șl pe durata unui întreg con
cediu de odihnă, ceea ce se și 
întîmplă deseori — căsuțe cu 
cite două paturi și bărci. Aid 
sînt amenajate și terenuri sim
ple de sport, repartizate pe zile 
și pe ore pentru aproape toate 
întreprinderile ieșene. De ase
menea, în județ, la Moțca, lin
gă Pașcani, sau la Strunga e- 
xistă locuri de 
oamenii 
în mod 
liber.

— în 
deri din municipiul Iași vor 
tree* la program redus al slp- 
iiminil de lucru. Ce ați între
prins pentru ea ziua liberi da 
simbătă cei care doresc să și-a 
petreacă și In 
dțiflor fizice și

— Personalul 
Combinatul de

ca 
să

adevărat „litoral* al 
grija consiliului 
sindicatelor, la 

amenajate nume- 
aparținind unor 

La prețuri foarte

de la întreprinderea de 
tice, de la Metalurgica 
ce, nu peste multă vreme, la 
săptămină redusă de lucru. Am 
repartizat cu prioritate acestor 
întreprinderi locuri la cabanele 
situate în incinta zonelor de 
agrement. Astfel, muncitoarele 
de la combinatul de fibre sin
tetice vor avea acces îndeo
sebi la zona de agrement Re
pedea. Acolo vor găsi terenuri 
de volei și vor putea participa 
la concursuri de orientare. 
De asemenea, le vor fi oferite 
programe cultural-artistice. Cre
dem că prin toate aceste mă
suri vom reuși să-1 apropiem 
mal mult pe 
de fenomenul 
ca spectatori, 
par.ți activi.

Ion GAVRIIESCU

al 
fost

muncii 
plăcut

enrind.

La Timișoara ;

agrement unde 
își pot petrece 

și util timpul

anele Inlreprin-

tovărășia exer- 
sporiului ?

muncitor de Ia 
fibra sintetice.

PRIN CULTURISM, DEZVOLTARE 
FIZICĂ ARMONIOASĂ

Sub genericul „Daciadei", tu 
frumoasa și încăpătoare. sală 
de festivități a Casei de cultu
ră a studenților din Timișoara 
■ avut loc, recent, primul con
curs de culturism din acest o- 
raș.

_.Cu 
năr cu 
xamen 
tea de 
Institutului Politehnic din 
mișoara. Era Vasile Negruț, ve
nit din Oradea, strungar de me
serie, care făcuse liceul la se
ral. In afară de serviciu și școa
lă, tînărul își mai găsea timp 
și pentru sport. Mereu în luptă 
cu timpul, de la întreprindera 
alerga la antrenament, iar du
pă aceea la școală. Practica 
culturismul într-una din sălile 
special amenajate in acest scop 
Ia Oradea. Mai mult, Vasile Ne
gruț își găsea timp și pentru 
a-și ajuta colegii la construirea 
unor aparate pentru dezvolta
rea forței. Căci iubitorii cultu
rismului din Oradea — sub în
drumarea unui alt tînăr ini
mos, Iosif Lucaci — și-au pro
iectat și construit singuri, din 
fier vechi și deșeuri, instalații 
și aparatură specială pentru an
trenamente de culturism.

Vasile Negruț și-a păstrat pa
siunea pentru muncă și sport 
și după ce a devenit student la 
Institutul Politehnic din Ti
mișoara. A transportat o se
rie de aparate de la Oradea și, 
împreună cu cîțiva colegi, a În
chiriat o încăpere în incinta 
Complexului sportiv „Olimpia". 
In felul acesta a luat ființă a- 
nul trecut, în martie, primul 
cerc de culturism din Timișoara, 
în prezent, sala de culturism

doi ani în urmă, on S- 
mușchi oțeliți dădea e- 
de admitere la Faculta- 
construcții din cadrul . . ------. . ..

tCor înaintea campionatelor na
ționale. S-a putut constata as
censiunea de formă a cor.curen- 
ților din Oradea și Cluj-Napoca, 
precum și buna pregătire a spor
tivilor din București. Totodată, 
la acest concurs au făcut pri
mul pa* spre afirmare repre
zentanții municipiului Timișoa
ra. O foarte bună impresie au 
lăsat juniorii de la Școala spor
tivă din Sibiu, antrenați de pro
fesorul Gheorghe Humă, mul
tiplu campion național la cul
turism, care și la acest concur* 
a demonstrat că este cel mai 
bun culturist din România. A- 
cest om de 37 de ani, Înalt ca 
bradul, puternic ca stînca, mo
dest și tăcut, reprezintă cea 
mai convingătoare pledoarie 
pentru multiplele avantaje ale 
practicării culturismului la ori
ce vîrstă.

Și acum cite va rezultate. La 
juniori, concursul s-a desfășu
rat la două categorii de Înălți
me, iar la seniori la trei. Iată 
numele cîștigătorilor : JUNIORI 
— 165—172 cm : Ion Alba (Si
biu) ; peste 172 cm : Ion Drago
man (Sibiu) ; SENIORI — șub 
165 cm : Vasile Pruteanu (Bucu
rești) ; 165—172 cm : Delczeg 
Imre (Oradea) și George Cri- 
einnescn (București) ; peste 172 
cm : Gheorghe Humă (Sibiu).

SZEKELY LASZ'lO
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I
în prezent, sala de 
de la „Olimpia" este frecventa
tă de zeci și zeci de studenți și 
elevi, dornici să se fortifice, 
să-și dezvolte un corp sănătos, 
puternic, armonios.

Consiliul U.A.S.C. din Cen
trul Universitar Timișoara a 
sprijinit și sprijină această ao- 
tivitate sportivă din ce în ce 
mai îndrăgită de tineretul timi
șorean. Și iată că, recent, Con
siliul U.A.S.C. a organizat în 
premieră un concurs de cultu
rism la care a invitat sportivi 
din mai multe orașe ale tării. 
Concursul s-a bucurat de un 
deosebit succes și a constituit 
un prilej de verificare pentru 
gradul de pregătire a culturiș-

oamenii muncii 
sportiv, nu doar 
ci și ca pariicl

popu

an tibio- 
va tre-

Duminică, la

Duminică, la Complexul spor
tiv studențesc de la lacul Tel 
se juca tenis de eîmp, fotbal, 
void, tenis de masă, baschet, 
se desfășurau întreceri atletica, 
activitate obișnuită la sfirșltsd 
săptâmînii. Un alt concurs În
scris sub genericul „Daciadei" 
a fost organizat pe apă. Și nu 
un concurs oarecare — cu schi
turi, caiace ori canoe clasice — 
d unul mai puțin obișnuit, care 
a adus în start 781 
tori 1

Venea, bunăoară, 
la biologie, își urca 
tiva în canoea de 
in larg, se alinia alături de pu
ternicele echipaje de la Filolo
gie, Aerospațiale, Metalurgie, E- 
lectronică. Chimie industriaH 
etc. și aștepta, dnd antrenorul 
emerit Ion Bulagioiu, șef da 
lucrări la Institutul Politehnic

iar 
lor 
să 

. de 
exemplu, studenții de la Me
talurgie primii linia de sosire, 
colegii de pe mal aplaudau, 
cîntau, se îmbrățișau pentru vic
toria obținută în... serii.

Sesrd, insă, erau multe, en- 
noele de 18+1 veneau acum 
spre start cu echipaje feminine 
de W IMF, Istorie. A^ L Me
talurgie, Automatică etc. Se 
aliniau, după care se avîntav

de eompetf-

„anul V d. 
reprezenta- 
10+1, ieșea

București, dădea startul, , 
cultățile" porneau în iureș, 
tribunele — în entuziasmul 
tineresc — făceau eforturi 
nu cadă în... lac. Treceau,

Complexul sportiv studențesc TeiComplexul sportiv studențesc Tei

dea-

spre finiș. Finișul era impresio
nant și pentru un reporter spor
tiv obișnuit cu întrecerile nau
tice mondiale, trecerea liniei 
de sosire constituind o casca
dă de bucurie salutată de • 
pădure de pagae ridicate
supra capetelor, semn al vic
toriei. al concursurilor 
tice tinerești, tradiționale, mult 
îndrăgite. învingea „Metalur
gia", adică studentele de la sec
ția extractivă, „plusul” era fe
licitat, sărutat, „plusul* — căpi
tanul formației — fiindu-le co
leg de an.

Veneau apoi spre linia de so
sire gigurile de 4+1 vîale, a- 
cele schifuri Încăpătoare, în 
care stal comod, ca pe un scaun, 
in care Înveți să visleștl șl din 
care treci apoi la performanță. 
Veneau serii după serii, in flux 
continuu, fete și băieți, animați 
de dorința firească de a rfș- 
tiga un concurs deschis tuturor. 
Veneau, băieții de la „Istorie" 
in „monoxile" — cum le spu
neau ei — modeme, veneau 
studenții de la „Stomatologie”, 
de la mai toate facultățile bu- 
cureștene.

Desigur, ta nici un regulament 
din lume nu există probă fe
minină de canoe 10+1. Există, 
Insă, o mențiune în regulamen
tul „Daciadei”, aceea de a dez
volta pe plan superior tradițiile 
valoroase ale sportului româ
nesc. Or, aici, la Complexul

ELEVII LICEELOR MILITARE
(Urmare di» p*g. 1)

rie ridicat al finalelor, la Alba 
Iulia, am asistat și la mtxM 
cum se îndeplinește o altă maro 
obligație ce revine oricăror or
ganizatori ai competițiilor dia 
cadrul „Daciadei* : depistarea 
elementelor talentate și îndrep
tarea lor spre unitățile milita
re de performanță. Au fost pre- 
zenți aiă foști performeri al 
sportului militar, oameni eu ex
periență și cu ochi format pen
tru selecție : maeștrii emeriți 
ai sportului Aurel Bulgara 
(handbal). Andrei Foîbert (bas
chet), maeștrii sportului L. Ți
gănuș, D. Rotaru. Gh. Valeria. 
Așa cum ne mărturiseau, au 
fost descoperite câteva talente 
care promit și pe care „e foar
te posibil să le intilnim in vi
itor pe marile arene sportive ale 
țării".

$
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în timp ce in tot 
municipiul Gh. 
Gheorghiu-De), mai 
precis pe toate 
bazele sale In 
aer liber se desfă
șura in după amia
za aceea frumoasă 
de primăvară „Fes
tivalul sportului 
muncitoresc" — a- 
vind la start mun
citoare și munci
tori din cinci ju
dețe ale tării : Ba
cău, Iași, Suceava, 
Vaslui, Vrancea — 
in sala de atletică 
grea 
altă 
faza 
„Daciadei' 
do. Iată o 
fie de la 
întreceri 
de corespondentul 
nostru Gh. Grun- 
zu.

avea loc o 
manifestare: 

de rond a 
la ju- 

fotogra- 
aceste 

trimită

nau-

sportiv studențesc de la lacul 
Tel. astfel de concursuri sa 
organizează — cu regularitate — 
de 21 de ani 1 '
tradiție, tradiție a unor Între
ceri pasionante, de la care nu 
lipsește nimeni, tradiție acum 
valorificată, amplificată cu noă 
probe, la fel de spectaculoase, 
de Îndrăgite.

Există, ded.

Vasîîe TOFAN

La Birlad:

I
I
I

I
$

t

Ofițerul Gheorghe Neamțu 
ne relata la rîndul său : „O- 
dată eu declanșarea „Daciadei”, 
am introdus calificarea unor •- 
fițeri in discipline aplicatlv-ml- 
litare și sportive. Aceștia ofici
ază acum ’ . _ _
militare și 
intrecerile 
urma». Se

la finalele liceelor 
vor oficia la toate 

sportive care vor 
observă In aceasta 

o preocupare sporită de a pre
găti și organiza din toate punc
tele de vedere o competiție des
fășurată în cadrul „Daciadei". 
Și, din acest punct de vedere, 
finalele de la Alba Iulia aufinalele de la Alba Iulia 
constituit un exemplu.

In consecință, întreaga _
ți une de la Alba Iulia a fost, 
sub aspect calitativ, organiza
toric și propagandistic, o reuși
tă. Ne spunea, printre altele, 
colonelul Francisc Zavoda, vice
președinte al comisiei de orga
nizare : „Finalele liceelor mili
tare au demonstrat înaltul nivel 
de pregătire fizică a elevilor. 
In plus, intrecerile au constitu
it un excelent prilej de popu
larizare a diversității vieții pe 
care o duc elevii în uniformă 
militară ai acestor unități de 
invățămint cu un accentuat pro
gram
eare 
eația

ac-

de cultură generală și din 
nu lipsesc, firesc, edu- 
flzică și sportul*.

„HĂRNICIA IN MUNCĂ 
A GENERAT Șl SÎRGUINȚA 
CU CARE FACEM SPORT”

Se poate vor bl, in caiui Intrepri»» 
dorii de rulmenți din Blrfod, despre 
• corelația tot meri armonioasă î»> 
tre producție fi activitatea sportivă» 
Exercițiile fizice fi sportul se bucur* 
de prețuirea majorității personakteă 
muncitor. începi nd eu directorul ing. 
Mircea Si mot ici, care sprijină ce 
pasiune aeociația sportivă Jr uimea 
tui*.

„Hărnicie te muncă e generat "• 
ne spunea tov. Simovicl — fi mina* 
nota sirguință cu care munatora nof- 
tri practică multiple ramuri sportive*-. 
Pe primul plae se află cele dota* 
sporturi înrudite ia origină : rugbyufl 
șl fotbalul. Secțiile respective, con
duse de tovarăfi! Teodor Beri ea fl 
Gheorghe Tânase, au reușit, datorit* 
seriozității pregătirii jucătorilor, să 
aibă două echipe de rugby (una te 
Divizia A >1 aha în Divizia B), am
bele antrenate de V. Mihalașcu, ți 
una de fotbal In Divizia C. Biriădul 
a dat rugbyului româneec jucătoel 
de excepție, ca : Bucos, frații Ră>- 
cana, Postoîachi, frațU Matrescu, 
Dima fl alții. Există premise ea |t 
echipa de fotbal să facă mu* a> 
teptotul salt calitativ in eyalonul »•- 
cund ai fotbakdui, mat alee că aso
ciația «Rulmentul'' are fi un centre 
do oopH fl tineret, înființat de Fedo» 
nația rocnănă de fotbal, de undo 
poate R recrutat un valoros „schimb 
de mline”.

Inginerul Druică, prefedintefe aso
ciației, no-a vorbit despre aportul 
masiv pe care muncitorii fl, alăturt 
de ol, alțl locuitori ai municipitried 
Lau adus ki crearea — ie cadnd 
unor ample acțiuni sub genericul 
„Daciadei*1 — a frumoasei baze spor
tive a asociației. Prin mR fl mU de 
oro de muncă patriotică au putut * 
terminate terenul de fotbal împrej
muit cu tribune, pista de atletism, 
sectoarele pentru aruncări, gropite 
do sărituri, cabinele fi vestiarele, 
locurile do „încălzire**, punctele sa
nitaro fi toate celelalte instalații. 
N-au fost uitate nici terenurile pea- 
tru competițiile de handbal, tenis de 
cimp
>.a.

§1. 
toate 
nate 
„Ruhnentul**, ci 
generale fi Hceelor, precum >1 tutm- 
ror iubitorilor de sport din municK 
pfuf Birlad. Importanța deosebită • 
industriei in dezvoltarea vieții loa> 
litâților se manifestă din plin fi te 
ceea ce privește activitatea sportivă,

D. MORARU-SLIVNA

,1 d, masă, bazinele de înot
ceea ce este foarte importan*. 
aceste realizări na sînt deșt*- 
exclusiv membrilor asociația* 

și elevilor școtitor

De vineri de la prlnz, pină duminică seara
MIȘCARE, SPORT, NATURA, CUNOAȘTERE
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Pentru personalul muncitor, eare a trecui la săplămîna de 
lucru, redusă, oficiile județene de turism din întreaga țară 
au pregătit programe turistice variate și atractive.

In condițiile creșterii perioadei de timp liber cu 24 ds 
ore, o excursie Ia cabanele din munți, pe litoral sau la 
locurile de însemnătate istorică șl soclal-culturală din județ 
capătă alte dimensiuni, își îmbogățește conținutul, traseul 
poate fi mai lung și, deci, mal variat.

Pentru recuperarea rapidă a forței de muncă, pentru lăr- 
’ girea orizontului cultural, oficiile județene de turism reco

mandă mișcare, sport, natură, cunoaștere, in cadrul excursi
ilor organizate la sfîrșit de săptămină.



C. M. de box de la Belgrad După Campionatele europene de lupte libere

VIOREL IOANA, LA AL OOILEA SUCCES, 
ION M1R0N, DEBUT VICTORIOS

Astă-seară, un meci de mare atracție: 
Simion Cuțov —Memet Bogujevici (Iugoslavia)

„ECHIPA ROMÂNIEI—PRINTRE CELE MAI BUNE DIN LUME“
apreciază MILAN ERȚEGAN, președintele F. I. L. A.

BELGRAD, 14 (prin telefon). 
Duminică noaptea s-au Încheiat 
primele 120 de meciuri ale C.M. 
de box. Cu o încetineală de 
melc, partidele au ajuns, cu 
excepția categoriei ușoară, în 
faza sferturilor de finală. A- 
eeastă etapă importantă, care 
fa va desemna pe primii meda- 
liați, începe marți. Bilanțul la 
«firșitul acestei săptămini este 
bogat în surprize. Din păcate, 
nu toți boxerii noștri sînt la 
înălțimea așteptărilor. Vineri 
noaptea. Marcel Constantin (se- 
mimuscă) s-a zbătut căutin- 
du-și drum printre brațele u- 
nui adversar mult mai Înalt 
decît el și cu o alonjă impre
sionantă, iugoslavul Sami Bu- 
zoii, dar a trebuit să se recu
noască învins datorită finalului 
mai bun pe care l-a avut Bu
zoi i. Altfel, meciul a fost echi
librat, așa cum se aprecia fi in 
titlul primei pagini a ziarului 
„Sport" din Belgrad : „Buzoi! 
Învingător la finiș" și cum au 
apreciat și judecătorii victoria 
boxerului iugoslav (4—1).

De asemenea, Faredin Ibraim 
(muscă) sîmbătă, la al doilea 
meci, nevoit să-și ferească ar
cada rănită in prima partidă, a 
punctat de la distanță, eu mul
te deplasări, în fața unui ad
versar care nu are decît meri
tul de a fi reluat mereu atacul 
•i de a fi dat mai mult din 
brațe (ceea ce pare azi deter
minant in acordarea deciziei). 
Este adevărat că notindu-1 cu 
60 pe venezuelanul Rafael 
Orono, patru judecători au fost 
prea aspri față de Ibraim (care, 
după părerea noastră, rfștlgase 
repriza secundă), dar nu ne ră- 
mîne decît să constatăm că 
vremea „boxului de salon*  a 
trecut și că eficacitatea este 
singurul temei al victoriei.

Reconfortantă a fost, sîmbătă 
noaptea, victoria de debut a lui 
Ion Mîron (mijlocie mică) asu
pra campionului australian 
Wayne Devlin, un boxer robust, 
inferior insă tehnicește clujea
nului. Cu repetate un-doi-uri, 
Miron a sleit încet-încet forțele 
adversarului și l-a copleșit cu 
stingi bine plasate la ficat. Bi
ruință categorică a lui Miron 
(4—1), pe care a dezechilibrat-o 
doar arbitrul kenian Amiri, 
probabil neatent, care l-a vă
zut cîștigător pe australian Ja.„ 
S puncte (!) diferență. Viitorul 
adversar, de miercuri după-a- 
miazâ, al lui Miron va fi Ilia

DIALOG CU CITITORII
Aflat Intr-un firesc fi permanent dialog ea ettttosfl săi, «to

rul nostru primește rilnle seci de scrisori. Cititorii — elevi fi 
studenți, oameni ai muncit, de diferite virate fi profesii, dar 
care au aceeași inflăcărate fi statornică pasiune pentru spori 
— se adresează starului eu diferite Întrebări, ea observații fi 
«pinii critice, cu sugestii șt propuneri referitoare to aspecte 
dintre cele mal diverse ale activității sportive da masă fl de 
performanță din țara noastră, ale procesului de pregătire și edu
cație a sportivilor, ale comportării acestora. Din dorința de a 
reflecta aceste opinii șl de a da răspunsurile așteptate de ci
titori din partea celor vizați, facem loc in coloanele storului 
nostru acestei rubrici periodice. In limita spațiului da core dis
punem, vom da prioritate problemelor celor mai importante fi 
vom ține seama de faptele reale, la ease sens rugăm ea aal- 
soriie trimise să fie Însoțite de semnăturile fi adresele citUo-
nlor respectivi.

Pledoaria dv., tovarășe Cî. Rus, 
pentru mers și alergare, in locul 
folosirii excesive a automo
bilului. se bucură de ade
ziunea a tot mal multor 
■eineni. tn acest sens ple
dează și cuvântul unor reputațl 
oameni de știință din țara noas
tră, pe care ziarul Ii găzduiește 
cu multă solicitudine, mal ales 
tai ultimul timp. Ne bucură că 
tai fiecare sîmbătă după-amiază, 
după o săptămînă de cursuri 
universitare, alergați o distanță 
apreciabilă, chiar de 2S—30 km. 
Nutrim speranța că exemplul dv 
va fl urmat și de alți eolcgi, 
poate chiar și de cei ce ar tre
bui să organizeze crosurile de 
care vorbiți, dîndu-le un carac
ter permanent și nu unul îesti- 
vist. cum s-a mai întimplat, din 
păcate, prin , unele locuri. Să 
sperăm că apelul va fl auzit nu 
numai Ia „Științe economice". 
Propunerea de organizare a unul 
maraton al iubitorilor de alerga
re o vom supune atenției forului 
de resort.

Un răspuns pentru C. Stanciu 
— Galați. O. Enea, Ghlmbav — 
Brașov, I. Mașca — satul Ghe- 
gea Satu Mare, P. Crișan — Im
perii, toți preocupați de proble
mele fotbalului, in general, sau 
de situația lui F.C.M. Galați, Ra
pid București. Minerul Lupeni, 

Iliev (Bulgaria), beneficiarul 
singurei decizii de descalifi
care, dictată împotriva ameri
canului Wilford Scypin, care, 
la sfirșitul reprizei secunde, a 
primit cel de-al treilea aver
tisment pentru neregularități 
repetate.

Duminică după-amiază, me
zinul echipei noastre. Viorel 
Ioana (pană), l-a Întâlnit pe 
lsraelianul Simion Grabman și 
a câștigat confortabil la puncte 
(5—0), după ce II trimisese fi 
la podea în prima repriză in 
urma unei puternice directe de 
dreapta la bărbie. Apoi, seara, 
a urcat In ring, pentru a doua 
oară, fi Ion Vladimir (semimij- 
lode), care avea • misiune di
ficilă in fața iugoslavului Mio
drag Perunovici (Învingătorul 
vicecampionului olimpic, Pedro 
Gammaro, in preliminarii). După 
o primă repriză de luptă de la 
distanță, In care cei doi com
batanți s-au studiat, lovtadu-ae 
destul de rar, inițiativa fiind 
de partea boxerului iugoslav, 
In rundul doi românul a por
nit dezlănțuit la ofensivă fi cu 
serii rapide de lovituri a recu
perat terenul pierdut In primul 
minut al ultimului rund, Ion 
Vladimir a reușit un puternic 
croșeu de stingă in bărbia ad
versarului și Perunovici a fost 
trimis la podea și numărat 
Iugoslavul are o puternică re
venire, termină mult mai bine 
repriza fi obține victoria la 
puncte (4—1).

Alte rezultate : semimuseă :
J. Hernandez (Cuba) bp. A 
Said (Algeria), A. Guevara 
(Venezuela) b.k.o. 1 S. Sabirov 
(U.R.S.S.), A. Mercado (Porto 
Rico), b.p. E. Rodriguez (Spa
nia), R. Sandoval (S.U.A.) Kp.
K. Koba (Japonia), G. Gheor- 
ghiev (Bulgaria) b.p. Z. Raubo 
(Polonia), S. Muchokl (Kenya) 
b.p. Kim Kwang Sup (Coreea 
de Sud) ; pană : A Herrera 
(Cuba) b.k.o. 3. H. Gonocbo 
(Japonia), R. Gottfryd (Polonia) 
b.p. A. Karim (Nigeria), C. 
Russellilo (Italia) b.p. K. Hannu 
(Finlanda), V. Ribakov (U.RS5.) 
b.k.o. 1 C. Andrejkowski (Bul
garia), B. Ristici (Iugoslavia) 
b.p E. Jumawan (S.U.A) ț

Gala de luni seara (n_r. azf), 
consacrată exclusiv categoriei 
ușoară, se deschide en un med 
deosebit de interesant ears B 
opune pe Simion Cuțov iugo
slavului Memet Bosrojevid.

Victor BÂNCIULESCU

de promovări si retrogradări, in 
special. Să știți că cete mal mul
te dintre scrisorile primite se 
ocupă de problemele fotbalului. 
Destule stnt necazurile care fră- 
mlntă pe iubitorii acestui sport 
și fiecare Încearcă să găsească 
soluțiile cele mai bune. Federa
ția are ta Indemlnă destule pro
puneri, ca șl soluții proprii. Să 
sperăm că le va alege pe cele 
mai bune și să vedem cind le 
va aplica. CU privește lipsurile 
semnalate, noi (șl nu numai noi) 
am tras „semnale de alarmă". 
A analiza fiecare echipă ta parte 
este cu neputința, dacă ținem 
seamă de spațiul pe care-I avem 
ta dispoziție.

Stimate tovarășă O. Knea, nu 
trebuie să fiți de acord eu ges
turile unor așa-zlsl suporteri ra- 
pidiștl. Ar fl total greșit. In ce 
privește cele semnalate de tova
rășul I. Mașca, nemulțumirea față 
de arbitrajul lui V. Ciocilieu este 
justificată. Pentru a nu mal lăsa 
Impresia că „nu aude, na vede", 
cum spuneți, F.R.F. șl Colegiul 
arbitrilor ar trebui să revină la 
o veche procedură, făcînd cu
noscute măsurile pe care le iau 
In asemenea situații. Aceasta 
pentru a nu mai lăsa loc ta du
bii în rindurile spectatorilor. De
altfel, chiar In cazul Iul V. Clo- 
ellteu. acesta nu a mal fost de
legat la jocuri.

La cea de a XXI-a ediție a 
Campionatelor europene de lup
te libere, sportivii români au 
avut in ansamblu, o compor
tare bună, cucerind nu mai pu
țin de 5 medalii (3 de argint 
și 2 de bronz) și realizînd 29 de 

Tinirul debutant Aurel Neagu, la capătul unui meci in care t 
finalizat numeroase procedee tehnice, l-a tartina detașat pe luptă
torul bulgar Ivan Țocev 
puncte, bilanț superior tuturor 
celor de la edițiile anterioare 
ale competiției.

Evoluția luptătorilor români 
a atras, dealtfel, atenția tuturor 
specialiștilor prezenți la Sofia. 
Președintele Federației Inter
naționale, Milan Erțegan, a de
clarat la încheierea competiției 
că „echipa României este printre 
cele mai bune din lume*.  Repu
tatul luptător sovietic Alek
sandr Medved, devenit arbitru, 
na-a mărturisit că i-a făcut 
realmente plăcere să-1 arbitreze 
pe sportivii români, care s-au 
prezentai in evident progres 
tehnic. Lacacs Bela (Ungaria), 
președinte la una dintre sal
telele de concurs, a apreciat fl 
d, In cuvinte elogioase, nivelul 
superior al pregătirii luptători
lor români.

înaintea unor considerații 
privind comportarea luptători
lor noștri, subliniem alte câteva 
aspecte care au reținut aten
ția. Spre deosebire de edițiile 
anterioare, majoritatea meciuri
lor s-au Încheiat prin tuș sau 
eu multe puncte tehnice, ceea 
ce demonstrează o bună pre
gătire tehnico-tactică a sporti
vilor. Cele mai eficace proce
dee tehnice au fost finalizate 
in picioare și nu ta lupta la 
„parter*,  orientare tehnică 
nouă ta oare s-au Înscrii fi 
sportivii români. In fine, mai 
trebuie consemnată fi exigența 
sporită, dar corectă in general, 
a arbitrilor. Reținem faptul că 
nn mal puțin de 8 arbitri in
ternaționali au fost ecogi din

▼. Coaoa — Bistrița. Observa- 
«Be dv. Mat Întemeiate ta ete an 
făcut obiectul onor discuțU ta 
cadrul redacției. VI muițmtan 
pentru atenția cu care ne szmă- 
ztfi. CM privește arttoohd citeț, 
n-a fost vorba de nici o_ pro
gramare, el de m simplu calcul 
al hlrtlei*.  Fie eă Joacă acasă sau 
ta deplasare, fiecare echip*  an 
gansa et Sportiv este ca fiecare, 
mal ales in acest final de cam
pionat, «Ut de zbuciumat, să-și 
apere această șansă. _

Dta Comarnic ne-att sosit două 
scrisori din partea unor tineri, 
tată ee se spune tatr-una din 
ele : .„Sint tineri tn oraș eare 
iubesc sportul, dar nu au unde 
să-1 practice In mod organizat. 
Cei ee au sarcini tn acest sens 
tșl iau angajamente tn toate șe
dințele, Insă nu se face nimic. 
Mai mult, terenul de fotbal arată 
acum ea un loc părăsit. S-au luat 
porțile, a-a stricat fardai. In 
timp ce mulți tineri de aici, da
torită acestei Indiferențe, au ple
cat să joace fotbal la Moldova 
Nouă, Mediaș, Fetești, Sinaia, 
Breaza. Bușteni*.  Dar ce iac cel 
rămași acasă T Asta vrem să a- 
aăm șl noi de la C.J.E.F.S. Pra
hova șl factorii cu atribuții In 
sport din Comarnic.

O scrisoare din partea Comite
tului comunal de partid Coman
dau — Covasna : „Dorim ca 
prin intermediul ziarului să mul
țumim clubului sportiv Dinamo 
Brașov pentru ajutorul pe eare 
ni l-a acordat pentru dezvoltarea 
tn comuna noastră a bazei ma
teriale pentru sporturile de iarnă. 
Am realizat Împreună o trambu
lină pentru sărituri, un schl-lift. 
De asemenea, clubul brașovean 
a asigurat echipamentul necesar 
șl Îndrumarea competentă nrintr- 
unul din antrenorii săi". Un 
frumos exemplu de colaborare. 
Dinamo Brașov merită toate fe
licitările pentru că, realmente, 
și-a Înțeles șl importantul rol de 
propagator al sportului tai rtn- 
d'trile tineretului.

Constantin ALEXE 

concurs și retrogradați pentru 
diferite greșeli.

Majoritatea luptătorilor ro
mâni au corespuns pe deplin 
așteptărilor. Tinărul Gh. Rașo- 
van (48 kg) a obținut victorii 
numai înainte de limită ! Mă-

Foto : Costin CHIRIAC 
rindu-și bagajul cunoștințelor 
tehnice. Rașovan are posibili
tăți reale de noi succese. Aurei 
Neagu (57 kg) a finalizat cu 
precizie numeroase procedee 
tehnice in cele 5 meciuri sus
ținute. Două dintre rezultatele 
sale sint edificatoare : 27—1 cu
D. Lo Brutto (Franța) și 15—t 
cu L Țocev (Bulgaria). Căpă- 
tind experiență competițională, 
credem că el va lupta cu mai 
multă siguranță pentru a nu 
mai fi surprins cu unele con
traatacuri, așa cum s-a intim- 
plat în partida cu B. Ibrahimov 
(URSS), cind a ratat medalia 
de aur ! Marin Pireălabu (74 
kg) fi-a reeditat succesul din 
1976, folosind tactica cea mai 
potrivită posibilităților sale. El 
a ieșit Învingător in toate par
tidele dinaintea finalei. A avut 
insă o dublă— neșansă. Pri
ma, aceea că a susținut ultimul 
meci la numai o oră după ce 
luptase, pînă Ia capătul pu
terilor, pentru a-1 Învinge pe 
turcul R. Karabagak ; cea de a 
doua, că adversarul său din fi
nală. sovieticul P. Marta, nu 
avusese nici un meci In ziua 
respectivă, fiind astfel odihnit. 
In asemenea împrejurări, Pîr- 
eălabu n-a putut să-și valori
fice șansele cu succes.

Aflați la a doua lor partici
pare la C.E., cei doi medaliați 
en bronz, Tiberiu Seregely (82 
kg) fi Vasile Pușcașa (100 kg), 
au concurat aproape in toate

Bteciștn participă actli la întreținerea și dezvoltarea 
bazei materiale a sportului

ROADELE UNOR FRUMOASE
ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI

4 J

fa orei*  tor ttbere. numeroei
tineri £ tinere iau part*  ha *c-  
țhmfle de înfrumusețare a tocu
rilor te care muncesc *t  triieac.
AjUrl, vom eonsemna fapte ale 
«teci^tflor din dteva Întreprinderi 
prahovene pentru Întreținerea |t 
dezvoltarea bazei materiale a 
sportului.

★întreprinderea „Flacira" din 
Ploiești l$i Înscrie numele pe 
multe dintre produsele de uz cas
nic, apreciate atft în țari cM ți 
peste hotare. Mulți dintre tinerii 
care lucrează aici locuiesc în că
minul de nefamiliști (dat In fo
losință la sfîrsitul anului trecut) 
ți au hotârît să aducă sportul 
la... ei acasă.

— Brigăzile noastre de muncă 
patriotică, ne-a informat secreta
rul organizației U.T.C., Vasile 
Boștină. acționează in mal multe 
locuri. în principal, forțele sînt 
concentrate la amenajarea unul 
mic parc. Dar unul din obiective 
este și instalarea unor mese de 
tenis din beton pe locul viran din 
fața căminului de ne familiști. De 
asemenea, cîteva dintre camerele 
existente la subsolul clădirii le
vom transforma intr-un frumos 
club sportiv.

în planul acțiunilor gospodă
rești ale organizației de tineret 
mai figurează și alte realizări 
sportive : reamenajarea terenului 
de handbal, repararea gardului 
împrejmuitor, recondiționarea 
gradenelor de la tribună. Printre 
cel mai harnici, interlocutorul 
nostru l-a amintit pe Viorel Mun- 
teanu, Valeriu Boța. Ion Dinu. 
Eugen Huduhcâ, evidențiațl în 
mod deosebit în activitatea gos
podărească. Despre el, însă, tînă- 
rul care muncește cot la cot cu 
colegii săi după orele de program 
(fiind în același timp antrenor și 
jucător al echipei de handbal, 
promovată în seria I a campiona
tului județean) nu ne-a spus nici 
o vorbă. A sa sînt oamenii har
nici și modești...

partidele foarte bine, obținînd 
victorii prețioase. Ambii au 
trecut pe lingă succese de ră
sunet. In meciul final cu A. 
Seger (R. F. Germania), de 3 
ori campion continental, cam
pion mondial în 1975, medaliat 
cu bronz la ulima ediție a O- 
Kmpiadei, Seregely, a fost pe 
punctul de a finaliza tușul — 
adversarul afiindu-se In „pod", 
cu un umăr pe saltea și prins 
într-o „cheie" la picior cind 
mai erau doar 30 de secunde — 
insă el nu a insistat suficient 
Si a intervenit gangul final. 
Șanse asemănătoare a avut și 
Pușcașu cu cel mai valoros 
luptător din concurs, sovieticul 
Tediașvili, campionul olimpic 
al ultimelor două ediții, de pa
tru ori campion al lumii și de 
două ori al Europei la 82 sau 
•0 kg. cel care avea să cuce
rească la Sofia și titlul la cat. 
100 kg. Tediașvili a fost de 
două ori in „pod“. dar Pușcașu 
■ scăpat, incredibil, ambele 
ocazii de a obține tușul !

Dintre ceilalți luptători ro
mâni, doar Lajos Șandor (68 
kg) și intr-o oarecare măsură 
Ion Arapu (52 kg) au concurat 
mulțumitor, avind in vedere 
faptul că Arapu a fost selecțio
nat in lot de puțin timp, iar 
Șandor a concurat la o catego
rie de greutate superioară. Sub 
semnul întrebării stă însă ră- 
minerea in lot a luptătorilor 
Emanoil Radu (62 kg), Ion Iva
nov (90 kg) și Ladislau Șimon 
(+100 kg). Ei au pierdut cu 
ușurință nepermisă meciuri in 
fața unor adversari pe care li 
Învinseseră categoric cu alte 
prilejuri.

în încheiere, se cuvine să e- 
vidențiem și aportul antrenori
lor de la cluburile și asociați
ile sportive unde medaliații de 
azi au deprins tainele luptelor 
sau din care fac parte în mo
mentul actual : Nicola Giurgiu 
(CLS.M. Reșița) pentru Gh. Ra
șovan, Ion Popescu (Dunărea 
Galați) și Constantin Bidiu 
(Nicolina Iași) pentru A. Nea
gu, Vasile Constantinescu (Pro
gresul Buc.) pentru Marin Pîr- 
eălabu, Franeisc Gy armați 
(C.S.Ș. Tg. Mureș) pentru 
Tiberiu Seregely, Cornel Cris- 
tuț (C. S. Onești) pentru Vasile 
Pușcașu. ca și antrenorii clu
bului Steaua (Ion Vascul Po- 
povici și Gheorghe Șuteu) pen
tru ceilalți trei sportivi. De a- 
semenea, se cuvine să remar
căm măsurile întreprinse de 
F. R. Lupte pentru ridicarea 
luptelor libere pe o treaptă va
lorică superioară.

Costin CHIRIAC

Cine merge la Florești va pu
tea vedea printre blocurile de lo
cuințe o clădire în curs de con
strucție. care ia contururile unei 
adevărate săli polivalente, cura 
le place localnicilor să o nu
mească.

— Acest edificiu destinat diferi
telor activități cultural-sportive, 
ne explic? tovarășul Marin Vcr
aca, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
anvelope „Victoria**  Florești, este 
declarat șantier al utecișiilor. A- 
vem tineri foarte buni. Membri 
•rganizației U.T.C. au întreprins 
diverse acțiuni pentru identifica
rea și valorificarea resurseior 
Interne, economisindu-se pînă în 
prezent aproape 400 000 de lei.

Sala va fi dată în folosință în 
cursul acestui an și va putea găz
dui jocuri de handbal, volei, bas
chet ți tenis. Se vor amenaja 
vestiare confortabile, iar la etaj, 
• bibliotecă cu sală de lectură.

în vara anului 1977, stadionul 
Întreprinderii de reparat tractoare 
ți motoare din Poiana Cîmpina a 
intrat în reparații capitale, baza 
sportivă extinzindu-se cu acest 
prilej cu un nou teren de fotbal 
pentru antrenament șl o mini- 
pîrtie mecanică de bob și sanie, 
pentru pregătirile pe... uscat. La 
reamenajarea pistei și sectoare
lor de atletism, la renovarea tri
bunelor și la regazonarea „drep
tunghiului- de fotbal, precum și 
la alte lucrări, uteciștii din cele 
11 organizații pe secții și sectoare 
de producție au depus o muncă 
evaluată la aproape 200 000 de 
lei.

— Ultima inițiativă lansată de 
organizația de tineret, ne spunea 
tovarășul Marin Pena. membru 
al comitetului U.T.C.', este „să 
lucrăm Intr-o zi a săptăminii 
pentru întreținerea stadionului".

Și intrind pe poarta stadionului 
Poiana Cîmpina simți Imediat 
roadele acestei lăudabile acțiuni.

Troian IOANIȚESCU



TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PLECAT ÎNTR-0 VIZITĂ OFICIALĂ 
DE PRIETENIE ÎN R.P. CHINEZĂ

(Urmare din pag. 1)

Erau prezenți Mohammad AII 
Moshiri, ambasadorul Iranului, 
Lu Ti-sin, însărcinatul eu afa
ceri ad-interim al Republicii 
Populare Chineze, Pee Hing 
Ghi, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P.D. Coreene, 
Nguyen Sam, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii 
Socialiste Vietnam la București.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia plecării, era 
Împodobit cu drapelele partidu
lui și statului.

Numeroși oameni ai munefl 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene au venit să-l salu
te pe conducătorul partidului și

*
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întilnit, dumi
nică seara, ru Șahinșahul Ira
nului, Maiestatea Sa imperială 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, și împărăteasa Farah 
Pahlavi, eu prilejul escalei la 
Teheran în drum spre R. P. 
Chineză.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășii Cornel Burtică, Dumi
tru Popescu, Ștefan Andrei, 
Vasile Mușat și Vasile Pungan 
M fost salutați la sosire pe 
aeroportul international Mehra- 
bad din Teheran de ministrul 
Curții Imperiale, Amir Abbas 
Hoveyda, ministrul afacerilor 
externe, Abbas Aii Khalatbari, 
ministrul comerțului. Kazem 
Khosrowshahi, de marele ma
estru de ceremonii, Amir Af- 
■har Aslan, șeful protocolului 
din M.A.E., Abdol Hassan

statului la plecarea in această 
nouă șl Importantă solie de 
pace. Ei i-au adresat un căl
duros „drum bun**,  precum șl 
cele mai sincere urări de suc
ces in vizita ee o întreprinde 
— eveniment politie de semni
ficație internațională, moment 
de o deosebită importanță in 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie, solidaritate și colaborare 
ale României socialiste eu Re
publica Populară Chineză, tn 
interesul și spre binele popoare
lor noastre, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și înțele
gerii intre popoare.

riituie o ilustrare vie a dezvol
tării puternice a literaturii șl 
artei românești, a capacității da 
creație spirituală a poporului 
român, a oamenilor de artă șl 
cultură — români, maghiari, 
german] și de alte naționalități.

Vizitarea expoziției începe la 
standurile de carte cuprinzînd 
aproximativ 4 500 de titluri se
lectate dintre aparițiile edito
riale din primii doi ani ai ac
tualului cincinal.

Standuri speciale prezintă •- 
perele secretarului general al 
partidului și scrierile dedicata 
personalității sale, publicate ta 
țară și peste hotare, în semn 
de înaltă apreciere și considera
ție față de contribuția remar
cabilă adusă la dezvoltarea și 
înflorirea României socialista, 
la cauza păcii, la promovarea 
unor noi principii și norme da 
relații in viața Internațională,
* colaborării și prieteniei între 
popoare.

Contribuția presei și radiote- 
leviziunii la unirea eforturilor 
națiunii noastre socialiste, in 
opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, pentru realizarea mărețe
lor obiective stabilite de eel 
de-al XI-Iea Congres și da 
Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român, la în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru este relevată in expozi
ție prin date sugestive care a- 
testă larga audiență a acestor 
principale mijloace de Infor
mare în masă.

Expoziția redă, prin diverse 
afișe, grafice, imaginea retros
pectivă a dezvoltării activității 
cultural-educative in anii 197S- 
1977.

In aplauzele puternice ale 
asistenței, la ora 15,45 aeronava 
prezidențială a decolat.

★ *
Bakbtiar, de alte persoane ofi
ciale venite in intimplnare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușeara. 
Însoțiți de marele maestru da 
ceremonii, s-au îndreptat, Ia 
bordul unui elicopter special, 
spre palatul Niavaraa.

La palatul Niavaraa au avut 
loc, duminică seara, convorbiri 
intre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și Maiesta
tea Sa Imperială, Șahlnșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr.

Convorbirile s-au desfășurat 
tntr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

★
Președintele Nicolae Ceaușeseu 

și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună eu persoanele oficiale 
române care îi însoțesc, au pă
răsit. duminică seara. Tehera
nul. continuindu-șt călătoria 
spre R. P. Chineză.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
SUCCESE ALE GIMNAȘTILOR
LA INGELHEIM (R.F. Ger

mania) s-a desfășurat compe
tiția internațională masculină 
de gimnastică „Euroturnir*.  
După desfășurarea exercițiiloe 
impuse, pe primul loc in cla
samentul individual compus se 
află gimnaștii români Sorin 
Cepoi și Ion Checiches cu cite
54,70 puncte. In proba de sol 
dotată cu „Marele Premiu al 
orașului Ingelheim*  pe primul 
loc s-a situat Ion Checiches. 
Sorin Cepoi și Gabriel Popescu 
au ciștigat probele de sărituri 
și, respectiv, inele.

IN CONCURSUL feminin de 
gimnastică dintre echipele Româ
niei și Olandei, ce se dispută 
ta Papendrecht, la individual 
compus conduce Anca Grigoraș, 
cu 38,05 puncte, urmată de Ga
briela Trușcă 38 puncte și Mo
nica Bolleboom (Olanda) — 
37,35 puncte.
VOLEIBALISTUL N. POP PRE

MIAT LA BUDAPESTA
După cum s-a anunțat, tur

neul internațional masculin de 
volei de la Budapesta pentru 
„Cupa Tungsram*  a fost câști
gat de selecționata României, 
corespondentul sportiv al agen
ției MTI apreciind evoluția bu
nă a voleibaliștilor români, 
ta special a jucătorilor Pop, 
Ionescu șl Msnole. Dealtfel, Ni- 
eolae Pop Împreună cu Ferenc 
Husar (Ungaria) șl Antonin 
Hofimaa (Cehoslovacia) au fost 
distinși cu premiile speciale a- 
tribulte celor mai valoroși ju
cători al acestui concurs.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA ZAMARD4

După 11 runde, ta turneul 
internațional de șah de ta Za- 
mardi continuă să conducă Pe
rene Portisch (Ungaria), eu • 
puncte, urmat de Mehring (RJD. 
Germană) — 71/» p. Maestrul ro
mân luBu Szabo, care ta run
da a ll-< a remizat ea Szel 
(Ungaria), totalizează 5 puncte

Din fârile socialiste

DEZVOLTAREA BAZELOR 
SPORTIVE ÎN PEKIN

Intr-o perioadă de aproxima
tiv 20 de ani. Ia Pekin s-au 
construit, tn afara terenurilor 
da sport din cadrul școlilor, 
instituțiilor, fabricilor ți din 
parcuri, tncă peste 20 de stadi
oane ți sili de sport de mari 
dimensiuni.

Stadionul Muncitoresc din 
Pekin a fost construit pe locul 
unde odinioară se întindea o 
mlaștină da stuf, din care cau
ză muncitorii au fost nevoiți si 
lucreze vreme de trei luni pen
tru a umple locul cu pămint, 
transportat zilnic de o sută de 
camioane cite au fost necesare 
pentru terminarea acestei lu
crări. Acest mare stadion a fost 
astfel conceput Incit să cuprin
dă l« incinta lui o mare pistă 
de alergări, tsn teren standard 
pentru desfășurarea întrecerilor 
de atletism și a meciurilor de 
fotbal. Stadionul are o capaci
tate de 20 000 de locuri, fiind 
dotat ta spațiile de sub tribune 
eu săli spațioase pentru gim
nastici, tenis de masi, atletism 
și alte sporturi. In jurul sta
dionului exiști bazine acoperite 
de taof ți ștranduri ta aer li
ber, precum ți un lac artificial 
pentru practicarea sporturilor 
nautice și s sporturilor pe 
gheață.

In partea de vest a stadionu
lui se întinde sala de sporturi 
a muncitorilor din Pekin, avind 
o capacitate de 15 000 de locuri, 
ta care se poate practica tenisul 
da masi, baschetul, voleiul, bad
mintons!, gimnastica și alte 
discipline sportive. Aici a avui 
toc cei de ai 26-lea campionat 
mondial da tenis de masă.

Palatul Sporturilor dta Pekta, 
eel mai snare dta R.P. Chinezi, 
are a capacitate da 12 000 locuri 
și a foot construit pentru prac
ticarea diferitelor sporturi, prin

tre care tenisul de masi. vo
leiul, baschetul, badmin- jv-.h 
hocheiul pe gheață, pa na -l 
ți gimnastica. Pentru a tran
sforma sala de sport intr-n 
ring pentru patinaj ți hochei 
pe gheață, chiar in anotimpul 
cald, postamentul de parc-et 
este deplasat intr-o parte ms 
mijloace automate, iar posta
mentul de dedesubt, din mo
zaic, după ce a fost acoperit cu 
apă, este inghețat imediat prta 
instalații de refrigerare.

Stadionul Tundan, aflat la în
tretăierea a două bulevard» 
principale, găzduiește activită
țile sportive de masi. El este 
dotat cu piste de alergări și te
renuri de atletism, baschet și 
volei, atrăgind in fiecare zi 
sute de pasionați ai sportului, 
care au accesul liber.

Centrul de natație Sișahai 
este dotat cu bazine mari, a- 
vind și un bazin de inot pen
tru copii. Au fost amenajate, 
de asemenea, bazine de inot ta 
unele parcuri, inclusiv tn par
cul Palatului de vară.

In afara celor peste zece sta
dioane moderne construite ta 
diferite părți ale capitalei, au 
mai fost amenajate terenuri de 
sport in toate sectoarele și ju
dețele municipalității Pekin.

tn județul montan Mviun, 
situat la 100 km de orașul Pe
kin, au fost construite in anii 
din urmi un bazin de inot. o 
sală da sport pentru tenis de 
masi și un teren de baschet cu 
tribune pentru 3 000 de specta
tori. Sportivilor din unitățile 
agricole li se asiguri terenuri 
sportive iluminate electric, care 
permit desfășurarea întrecerilor 
sportive și ta nocturnă.

Huo C1EN-MIN 
(după revista „China Populară")

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU 

A INAUGURAT SÎMBĂTĂ „EXPOZIȚIA 
DE CARTE Șl MIJLOACE DE INFORMARE 
SI EDUCARE A OAMENILOR MUNCII11 *

MIRCEA ROMAȘCANU - LOCUL 2 
ÎN ETAPA DE IERI DIN „CURSA PĂCII" _______ __ ____ __

(Urmare din pag. 1) Un loc aparte îl ocupă In ca
drul expoziției fenomenul cu 
adevăraț național al participă
rii la festivalul „Cîntarea Ro
mâniei* *,  ale cărui prime ediții 
au demonstrat existența pretu
tindeni, în toata mediile sociale, 
a unui nesecat izvor de cultură.

In spiritul nobilelor idei ale 
politicii noastre externe, expo
ziția oglindește prezența cultu
rii și artei românești in străină
tate, precum șl larga pătrundere 
In țara noastră a valorilor cul
turii universale.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe 
organizatori și a dat o inaltă 
apreciere contribuției pe care 
■ aduc creatorii de bunuri spi
rituale, precum și întregul com
plex de mijloace de informare 
tn masă din țara noastră la 
îmbogățirea continuă a patri
moniului cultural-artistic al Ro
mâniei socialiste, la educarea 
maselor largi populare in spi
ritul patriotismului socialist, la 
mobilizarea lor pentru traduce
rea in viață a marilor obiective 
cuprinse în programul partidu
lui de făurire a societății socia
lista multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre co
munism.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este înconjurat din 
nou eu multă căldură de repre
zentanții celor care iși desfă
șoară activitatea pe frontul larg 
al culturii noastre socialiste, 
de ceilalți oameni ai muncii ve- 
niți in intimpinare, rare, prin 
Îndelungi aplauze, au dat ex
presie sentimentelor de profun
dă dragoste și recunoștință, de 
inaltă stimă față de secretarul 
general al partidului pentru 
activitatea sa neobosită pusă in 
slujba înfloririi patriei noastre 
socialiste.

BERLIN, H (Agerpres). — B- 
tapa a 4-a a competiției clcHsta 
internaționale „Cursa Păcii" dis
putată Intre orașele Suhl șl Ger*,  
pe o distanță de 164 km, a avut 
ca principali animatori pe româ
nul Mircea Romașcanu si sovie
ticul furt Zaharov, care s-au db- 
tasat la 41 km de sosire, re- 
zlstlnd cu brio contraatacului 
lansat de un pluton de 25 de <d- 
cliși fruntași.

Cel doi protagoniști al etapei 
au sosit cu un avana de peste 
un minut, la sprintul final Zaha

U.R.S.S., CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA HOCHEI
Cea de a 45-a ediție a cam

pionatului mondial de hochei 
pe gheață s-a Încheiat ieri ta 
Praga, cind la Palatul Sportu
rilor „Iulius Fucik” s-au con
sumat ultimele două jocuri ale 
turneului pentru locurile 1—4. 
In partida derby, cea dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei 
și Uniunii Sovietice, victoria a 
revenit echipei sovietice, la ca
pătul unui med palpitant, cu 
scorul de 3—1 (1—0, 1—0. 1—1). 
Autorii golurilor : Balderis, 
Petrov, VL Golikov, respectiv 
Hlinka. Cu acest rezultat, e- 
chipa Uniunii Sovietice a ega
lat la punctaj (16) pe cea a 
Cehoslovadei și, avind și gol
averajul intre ele egal, a cîști- 
gat titlul mondial datorită su
periorității golaverajului gene
ral (+ 35 față de +33).

In partida pentru locul III, 
Canada — Suedia 3—2 (1—1, 
1—1, 1—0).

Deti, ordinea primelor clasate 
este următoarea ■. 1. U.R.S.S.,
2. Cehoslovacia. 1 Canada. A 
Suedia.

In turneul pentru locurile
5—8, Finlanda — R.D. Germa
nă 7—2 (3—1, 4—0, 0—1).
Ca urmare a acestui re

rov reuștod să-l tatreacă eu • 
roată pe sportivul român. cars 
obține totașl na merituos loe 
doi. fâtand totodată un spectacu
los sak ta clasamentul general 
da pe kx-tg » ps locui i. O 
comportare bună a avut ieri *1  
Teodor Vasile. situat tn etapă pe locul g.

Mt*  cBsaamentul etapei : L lurl 
Zaharov (U-R.S.S.) — a parcurs 
IM lua ta 4h 00:32 ; 3. Mircea 
Romașcanu (Romania) — același 
timp ; 3. Scbmdsser (R. D. Ger
mană) 4h n M șl In același timp, 
ta ordine. Averin (U.R.S.S.). Pe
res (Cuba), Koneckny șt Klasa 
(ambii Cehoslovacia), Vasile (Ro
mânia), Neuer (R. D. Germană), 
Mlhakal Mlhalak (Polonia) Pik- 
kus (UJLS.S.) etc.

Tricoul galben 8 mențme ta 
continuare Schmefaaer (RU.GJ, 
urma*  ds Flkkus (V-RJ3.S.) —
ta 11 sec., Guslatnlkov (Ujt.s.3.) 
— la lan, Zaharov (U.R.S.S) 
4:«X Romașcanu (România) 1a 
4 3tt. Petermaa (R.D.GJ Ia 
4:54 etc.

Pe echipe conduce U.R.S.S., ur
mată de B. D. Germană, ceho
slovacia. Polonia, Cuba. România, 
Bulgaria, Franța etc.

Astăzi este sl de repaus.

zultat, selecționata R. D. Ger
mane a retrogradat In grupa B 
a C.M., urmind să evolueze a- 
nul viitor la Galați In această 
Întrecere. Alte rezultate : 
U.RJS^. — Suedia 7—1 (2—0, 
5—L 0—0) .

Ieri, ta ultimul med ai turneu
lui secund al C.M., selecționata 
R. F. Germania a învins cu sco
rul de 1—4 (3—1. 1—1, 5—Z) echi
pa S.CA. Iată clasamentul final 
al turneului pentru locurile 5—I : 
I. RJT. Germania — I p; I. S.U.A. 
— I p ; s. Finlanda — I p; I. 
R. D. Germană — 5 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX e TELEX
ATLETISM • La Gottingen 

(RJ.G.), atleta cehoslovacă He
lena Flbingerova a realizat cea 
mal bună performanță mondială 
a sezonului 1a aruncarea greută
ții : 31,43 m. a Atletul sovietic 
Plotr Mlslivțev a stabilit un nou 
record mondial la 20 km marș, 
cu timpul de lh 23:26, ta cursa 
desfășurată la Kaliningrad. • 
La Seattle (Washington), ke- 
nvanul Henry Cono a stabi
lit un excepțional record 
mondial la 3 000 m obstacole, cu 
S:05,4 (vx. 1:08,0 aparținea din 
197*  suedezului A. Gaerderud).

AL DOILEA JOC AL ECHIPB 
NOASTRE OLIMPICE LA CAIRO

CAIRO, u (Agerpres). — Dis
putat aseară la Cairo, meciul a- 
micaJ de fotbal dintre echipa »- 
Umplcâ a României șl formația 
egipteană National Sporting Cluo 
s-a terminat la egalitate : o—0. 
Au asistat aproximativ 100 000 da 
spectatori.

S-A INCHHAT TURNEUL 
U.E.FJL PENTRU JUNIOR!

Ieri, la Cracovia, In finala tur
neului U.E.F.A. pentru juniori, 
echipa U.R.S.S. a dispus de se
lecționata Iugoslaviei cu S—* 
(O—O) prin golurile marcate de 
Taran (mln. 56 șl 77) șl Gallaba 
(min. 73). Pentru locul 3 : Po
lonia — Scoția 3—1 (3—0). In se
mifinale : U.R.S.S. — polonia
3— I (1—0) ; Iugoslavia — scoția
4— 3 (după 11 m).

PREGĂTIRI PENTRU C.M.
• Reprezentativa Braziliei a 

susținut la Recife un joc de 
verificare în compania selec
ționatei statului rernambuco. 
Partida s-a încheiat la egalita
te : 0—0. Iată formația aliniată 
de selecționata Braziliei : Leao 
— Ze Maria, Oscar, Polozzi. 
Edinho, Batista, Cerezzo, Dir- 
ceu, Sergio, Nunes, Zico.

• Selecționata Perului a susți
nut un joc de verificare la 
Lima cu formația argentiniană 
Huracan. Fotbaliștii peruani au 
obținut victoria cu 4—2 (2—1).

• Sîmbătă la Bruges, campioa
na Belgiei, F.C. Bruges, a fost 
Învinsă de selecționata Olandei

In cadrul campionatului in- 
terbritanic, la Cardiff : An
glia — Tara Galilor 3—1 (1—0). 
La Glasgow, Scoția — Irlanda 
de Nord 1—1 (1—1).

CICLISM a tn Turul Italiei 
continuă să conducă belgianul 
Johan De Muynck, urmat la « 
sec. de vest-germanul Dietrich 
Thurau. Etapele a 5-a șl a S-s 
au fost cîștigate de Rick Vaa 
Linden (Belgia), a Francezul 
B. Hinault se menține lider al 
Turului Spaniei, după 1*  etape.

TENIS a In semifinalele tur
neului final W.C.T., Dibbs l-a 
întrecut eu 6—2, 7—6. 6—1 pa 
Barazzuttl. Deoarece BjSrn Borg. 
suferind, a anunțat că se retra
ge, E. Dibbs va intilnl tn finală 
pe V. Gerulaltis


