
SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI A PRILEJUIT VIBRANTE MANIFESTĂRI 
DE DRAGOSTE, STIMĂ Șl PREȚUIRE ALE ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR FAȚĂ 
DE PARTID Șl SECRETARUL SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

„Fiecare 1 Mai reprezintă o nouă 
treaptă pe care poporul nostru, liber 
și stăpin pe destinele sale, o urcă 
pe drumul progresului, al bunăstării 
și fericirii44.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cuvintarea rostită la marea adunare 

populară din Capitală consacrată zilei de 1 Mai)
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Un expresiv moment al manifestării cultural-sportive de ieri de pe Stadionul Republicii, cu prilejul tradiționalei Zi a tineretului

în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
la Palatul Sporturilor și Culturii a avut loc 

MAREA ADUNARE POPULARĂ

GRANDIOS SPECTACOL SPORTIV 
DE ZIUA TINERELULUI, 

PE STADIONUL REPUBLICII
CONSACRATA ZILEI DE 1 MAI Au fost desemnați campionii pe țară 

la „Crosul pionierilor44 și „Crosul tineretului44
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au partici
pat, luni după-amiază, in Capi
tală, la tradiționala adunare 
populară consacrată zilei de 
1 Mai, sărbătoare omagiată în 
acest an sub semnul a trei me
morabile evenimente, cu pro
funde rezonante in conștiința 
întregii noastre națiuni : 90 de 
ani de Ia declararea zilei de 
1 Mai ca Zi internațională a 
oamenilor muncii ; 40 de ani 
de la marile demonstrații anti
fasciste și antirăzboinice din 
țara noastră, la organizarea 
cărora tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus o contribu
ție inestimabilă ; 35 de ani de 
la realizarea Frontului Unie 
Muncitoresc, act politic care a 
constituit nucleul viguros al 
unității întregului popor în 
lupta împotriva dictaturii mlli- 
taro-fasciste, pentru salvgarda
rea intereselor sale fundamen
tale, a însăși ființei sale na
ționale.

Cu sentimente de nețărmuri
tă dragoste, de profundă stimă 
și prețuire, exprimate prin e- 
moțlonante urări, prin cintee 
și joc, au intimpinat numeroși 
locuitori ai Capitalei pe secre
tarul general al partidului, încă 
de la sosirea în Parcul Tinere
tului, pină la Palatul Sportu
rilor șl Culturii, unde a avut 
loc marea adunare populară, 
organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R. Cu 
aceleași simțăminte de vibrant 
entuziasm, cu aceeași căldură, 
au intimpinat pe conducătorul 
partidului șl al statului nostru 
miile de pariicipanți la adu
nare. La intrarea în sală, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sint salu
tați cu puternice urale. Asis
tența scandează îndelung nu
mele partidului, al secretarului 
său general, „Ceaușescu — 
P.C.R.

Ora 16. împreună cu secre
tarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
in tribuna oficială iau loc to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Hie Verdeț, Ștefan Voi- 
teo, Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazckas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ștefan An
drei, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazckas, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Dumitru Popa, Ilie Ră
dulescu, Marin Vasile.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Exe- 

(Continuare in oaa. 2-3)

Stadionul Republicii din Ca
pitală a găzduit, miercuri di
mineață, principala manifestare 
cultural-sportivă a tradiționalei 
Zi a tineretului din Republica 
Socialistă România.

Peste 30 000 de tineri — mun
citori, intelectuali, studenți, 
pionieri, șoimi ai patriei — au 
avut un nou prilej de afirmare 
plenară a profundului lor devo
tament față de partid, patrie 
și popor, de exprimare a hotă- 
rîrii nestrămutate de a-și con
sacra toate puterile pentru în
florirea României, pentru trium
ful socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

La manifestare au fost de 
față tovarășii Emil Bobu, Con
stantin Dăscălescu, Gheorghe 
Pană, Ion Coman, Ilie Rădules
cu, secretar al C.C. al P.C.R., 
miniștri, reprezentanți ai Con
siliului Național al Femeilor, 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, mem
bri ai secretariatului C.C. al 

U.T.C., ai Biroului Comitetului 
Executiv ai Consiliului 
U.A.S.C.R. și ai Biroului Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor.

In deschiderea manifestării, 
tovarășul Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru proble
mele tineretului, a relevat sem
nificația majoră a Zilei tinere
tului

Participanții la manifestare au 
adresat, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o te
legramă în care exprimă senti
mentele de deosebită dragoste și 
prețuire pe care întregul tineret 
al țării le poartă secretarului 
general al partidului, își rea
firmă profundul atașament și 
deplina adeziune față de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului, hotărîrea de

Start pe Stadionul Republicii în proba de 1000 metri din cadrul „Crosului tinere
tului", categoria fete peste 19 ani

(Continuare în pag. 2—3)

Defi'.ccză pe stadion, in pas voios, șoimi ai patriei, cei mai mici cetățeni ai Capitalei 
Fotografii de Dragoș NEAGU
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(Urmare din oao I)

cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secrctar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

Primit cu puternice și însu
flețite urale, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.
' Cuvinlarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu viu și deosebit inte- 

........... 6> 
in 

îndelungi 
Exprimînd

res, cu deplină satisfacție 
aprobare, fiind subliniată 
repetate rînduri cu 
și puternice urale.
aprobarea deplină față de ma
gistrala cuvîntare a secretaru
lui general al partidului, parti- 
cipanții la adunare și-au re
afirmat sentimentele de dra
goste fierbinte și profundă sti
mă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
României socialiste, care repre
zintă pentru toți cei ce mun
cesc din patria noastră un mi
nunat exemplu de dăruire, cu
tezanță și fermitate 
nară, de slujitor cu 
comunistă a 
lui și țării.

revoluțio- 
credință 

partidului, poporu-

★
vreme după entu-La scurtă 

ziasta adunare populară, in pre
zența tovarășului Nicolae

Rugbyșlii noștri in campionatul euro

LA MADRID, A DOUA VICTORIE CO
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului nostru, a avut Ioc un 
grandios spectacol festiv con
sacrat sărbătoririi zilei de 1 Mai 
1979.

Finalul marelui spectacol 
festiv unește glasurile artiștilor 
și ale întregii asistențe în mo
mentul solemn in care se in
tonează imnul de luptă al 
munHtorilot din toate țările : 
„Internaționala".

Mulțimea, în picioare, ova
ționează minute in șir, in timp 

lozincile : 
Comunist

ce se scandează 
„Trăiască Partidul 
Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“.

Privirile tuturor celor pre- 
zenți în sală se îndreaptă cu 
nespusă mîndrie, dragoste și 
respect spre tribuna centrală, 
de unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu căldură 
aclamațiilor.

In aceeași atmosferă entu
ziastă, de fierbinte patriotism, 
mii de bucureșteni îl intimpină 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la ieșirea din Sala Palatului 
Sporturilor și Culturii. Printre 
oralele și ovațiile Îndelungi, 
mii de glasuri scandează cu în-

GRANDIOS SPECTACOL SPORTIV DE
(Urmare din pag. 1)

a înfăptui exemplar, impreună 
cu toți oamenii muncii, sarcinile 
de mare răspundere încredin
țate de partid tinerei generații.

★
2 mai, Ziua tineretului, a fost 

sărbătorită in Capitală printr-o 
grandioasă manifestare 
ral-sportivă, care a reunit 
Stadionul Republicii 
30 000 de spectatori, 
ei. șoimi ai patriei, 
elevi, tineri muncitori 
treprindert și de pe 
studenți, veniți să urmărească 
finalele „Crosului pionierilor" 
ți „Crosul tineretului", mo
mente de referință in bogatul 
program prezentat, să-i susți
nă, să-i aplaude pe campioni, 
pe fruntașii probelor.

Ora 10,30. Se dă startul 
proba de 500 de metri 
categoria 11—12 ani, prima din 
cadrul „CROSULUI PIONIERI
LOR". Concurentele, vădit emo
ționate (cele mai multe dintre 
ele sint la prima întrecere de 
o asemenea importanță), por
nesc grupat, intir-o trenă care 
anticipează in continuare o a- 
lergare de... sprint. Și astfel se 
consumă mai bine de jumătate 
din cursă. Apoi se desprinde, 
pentru puțină vreme, Petruța 
Pricop, reprezentanta județului 
Vaslui. Aleargă ușor, mărind 
necontenit pasul, m 'speranța 
că nu o va mai ajunge nici o 
concurentă. Dar, aproape de 
intrarea in ultima turnantă, 
iată, un grup de trei pioniere 
care trec ca niște umbre peste 
micuța vasluiancă. in frunte se 
află Violeta Neamțu (Neamț), 
urmată îndeaproape de Gabrie
la Chmara (Sibiu) și Mirela 
Vlădescu (Gorj). Ele termină 
cursa in această ordine, în en
tuziasmul tribunelor, care le 
aplaudă îndelung.

Băieții, pionierii de la ace
eași categorie de virstă, aveau 
să parcurgă 600 de metri. Din 
nou o plecare strinsă, cu învin
gător greu de anticipat. Craini
cul stadionului amintește la un 
moment dat că printre finaliști 
se află și pionierul 
Maier din Cluj-Napoca, 
pe locul 3, anul trecut, la ulti
mul act al întrecerii. Aproape 
în același moment, parcă sti
mulat de crainic, Adrian se 
desprinde din plutonul celor 40 
de concurenți și țișnește spre 
culoarul intii pe care nu U mai 
părăsește. Forțează, forțează 
necontenit ritmul, intr-un efort 
splendid, reușind să treacă pri
mul linia de sosire. La ieșirea

cultu- 
t pe 
pește 

Printre 
pionieri, 
din în- 
ogoare,

in 
fete,

Adrian
situat

SI ACUM „MECIUL-CHEIE", CEL DE L

din stadion, delegația clujeană 
de crosiști îi fac o primire en
tuziastă. Pentru ambiția sa, 
pentru felul cum a condus 
cursa (aproape 400 de metri), 
Adrian Maier merită toată pre
țuirea !

In cea de a doua probă a 
„Crosului pionierilor", un ruc- 
ces care s-a repetat: ' Ana-Ma- 
ria Rauch din Cărei reușește 
să cîștige pentru a doua oară 
consecutiv finala la categoria 
13—14 ani, pe distanța de 600 
de metri. Este o fetiță zveltă, 
cu frumoase posibilități pentru 
atletism și, cum ni s-a spus 
una din fruntașele pe unitatea 
de pionieri a Școlii generale 
nr. 3 din Cărei. „Nici nu știți 
cit se vor bucura al mei, co
legele și colegii, pentru aceas
tă reușită !“ — ne mărturisește 
bucuroasă Ana-Maria, care iși 
dorește, printre altele, să le a- 
jungă pe Natalia Mărășescu 
sau pe Ileana Silai, munca, 
ambiția și talentul indreptă- 
țind-o să aspire la o asemenea 
împlinire.

Un băiat sprinten, permanent 
neliniștit, abia așteaptă să ia 
startul in ultima probă a pio
nierilor, categoria 13—14 ani. 
Se numește Gheorghe Ciobanu 
fi este din Drăgișani. Pornește 
vijelios, nelăsind nici o spe
ranță celorlalți concurenți. Lo
cul I, după o cursă care anunță 
în mod sigur un viitor atlet de 
performanță !

„CROSUL TINERETULUI" 
debutează cu proba de 800 me
tri rezervată fetelor, categoria 
15—16 ani. Un excelent prilej 
pentru Rodica Fodor din Ba
cău, viitoare economistă, de 
a-și etala talentul. La băieți 
(aceeași categorie de virstă), 
intr-o alergare pe 1500 metri, 
un prim succes al reprezentan
ților municipiului București.

PANOU

a • •
O victorie este întotdeauna pri

lej de satisfacție șl ea trebuie- a- 
preclată ca atare. Rugbyștil noș
tri au întrecut duminică, la Ma
drid, echipa națională a Spaniei 
cu 22—6, păstrtadu-și prin acest 
succes (al treilea din actuala edi
ție a Campionatului european), 
după cele realizate atit de spec
taculos în fața Italiei (44—0) șl
Poloniei (30—9). în continuare in
tacte șansele la locul secund în 
Europa, după echipa Franței. La 
Madrid, tricolorii nu au mal afi
șat insă ta joc acea autoritate cu 
care ne obișnuiseră, dind semne 
de oboseală care au fost alungate 
abia ta final, ctod echipa șl-a 
revenit (și pe fondul căderii fi
zice a adversarului), 
tre minutele 70 și 75 
rod al unor acțiuni 
toată frumusețea — 
scenă deschisă — și 
dente superiorități tehnice.

Jocul și succesul de la Madrid 
trebuie să asigure echipei noastre 
și tehnicienilor care o îndrumă 
elementele de siguranță necesare 
înaintea unui joc evident mult 
mai dificil decit cel cu Spania. 
Este vorba de partida cu Uniunea 
Sovietică, de la Harkov, din 6 
mai.

Avem la ora actuală o Înaintare 
(formată din cel I băieți care 
compun grămada) excelentă, care 
se poate Întrece de la egal 
cel mal redutabili adversari 
privința cunoașterii tuturor subti
lităților jocului de rugby. Iată un 
argument, dintre cele hotăritoare, 
ta favoarea noii noastre naționale. 
Deși, ta paranteză fie spus, la 
Madrid, unde și-a dominat atit 
de net adversarul (Împins uneori 
pe distanța a 10—15 m I) Înainta
rea nu a știut, ta suficientă mă
sură, să facă echipa sâ profite de 
această superioritate. în multe 
situații, precipitarea a luat locul 
elaborării. Dar linia de treisfer- 
turi 7 Ea a avut o -evoluție mal 
puțin fericită, prlnztad ceea ee 
ta sport se cheamă Îndeobște „o

zi slabă“. Atacanții noștri (e drept 
cu doi cvasidebutanți, Becheș și 
Gh. Dinu) au fost adesea sur
prinși de replica deosebit de ac
tivă a unor adversari mal iuți, 
mai tedeminateci (!?), adevărate 
îeline în mișcare, așa cum șade 
bine unor treisfer-turi care se 
respectă. Acest lucru este cu atit 
mai de neînțeles, cu cit linia 
noastră de atac era rodată in 
partide mult mal dificile cu par
teneri de joc francezi, englezi, 
galezl, ta mod cert mal puternici, 
mal tehnici decit spaniolii.

Firește, privim cu optimism 
primul Joc oficial din campionatul 
european cu echipa Uniunii Sovie
tice. Ne gîndim îndeosebi la ex
periența mult superioară a XV-lui 
nostru, experiență care în do
meniul- balonului oval se cîștlgă 
greu și unde-i, practic, Imposi
bil să... sari peste etapele unor 
acumulări absolut necesare pen
tru a atinge marea performanță. 
Ni se pare, însă, absolut necesar 
ca te scurtul răgaz rămas ptaâ 
duminică să se elimine o anume 
stare de oboseală, care pare a-1 
fl cuprins pe unii dintre corn- 
porienții naționalei, stare dăună
toare jocului viguros, vioi, plin dl 
fantezie și neprevăzut (pentru ad
versar, firește), acela practicat in 
mod obișnuit de echipa noastră na* 
țională. Să fie o pretenție prea 
mare pentru o echipă care se ca
racterizează prin tinerețe, din 
moment ce majoritatea „tricolori
lor" gravitează ta jurul vtrstei de 
25—27 de ani ?

Socotim că proxima partidă in- 
temaționaîă trebuie foarte bine 
pregătită. Să nu uităm că rugbyș- 
til sovietici au promovat anul tre
cut ta grupa A șl că ta partide
le disputate pină acum cu Franța 
șl Italia (în deplasare) au afișat 
o bună pregătire fizică șl tehnică. 
Șl ta partida de la Harkov, în 
fața rugbyștilor noștri, el vor 
căuta probabil să-și confirme va
loarea ta evoluție. Dar chiar dacă 
șportivli sovietici sînt ta progres,

și, fără 
mare, c< 
de ia i 
fi cîștig 
tri. Elin 
nalate. i 
fi scăpa, 
readuce 
acelor si 
l-au net 
piramide 
tatea-i 
Românie 
;u echij 

. chide pc 
al podit 
sperăm 
noștri v 
succes !

oamenilor 
de 

succese 
a în- 
Pro-

flăcărare numele partidului, al 
secretarului său general, al 
țării.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu li 
se înminează buchete de flori 
ale primăverii. Această sărbă
toare cu tradiție aproape secu
lară s-a constituit astfel într-o 
nouă și elocventă mărturie a 
unității de nezdruncinat a na
țiunii in jurul partidului, al 
secretarului său general, a în
crederii nețărmurite a întregu
lui nostru popor în viitorul lu
minos al României socialiste, a 
botăririi tuturor
muncii din patria noastră, 
a intimpină cu noi 
Congresul al XII-lea, de 
făptui neabătut mărețul 
gram elaborat de

★
Luni seara, la 

Piața Victoriei, a 
uniune tovărășească organizată 
de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, cu pri
lejul zilei de 1 Mai.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în mijlocul 
participanților la reuniune este 
intimpinată cu vii și îndelungi 
aplauze.

Reuniunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de
osebit de caldă.

partid.

Palatul 
avut loc

din
o rc-

ZIUA TINERETULUI
Autor, Ion Oprea, elev la Li
ceul industrial de mecanică fi
nă. Cursă frumoasă, disputată 
pină la ultimii metri, in care 
campionul a fost strîns tatonat 
de Nelu Mîrșu din județul 
Constanța și Bela Kovâcs din 
județul Mureș.

Animație neobișnuită in rin- 
dul delegației județului Hune
doara. Explicația ? Una dintre 
reprezentantele ei, Cornelia 
Breaz, a ciștigat proba dg 1 000 
m, categoria 17—19 ani. Concu
rența din județul vecin, Alba, 
vor trăi la rîndu-le un moment 
asemănător, prilejuit de victoria 
lui Mihai Pop, in proba de 
2 000 m.

Cu probele rezervate tinerilor 
de peste 19 ani, finalele de cros 
vor lua sfirșit. Noii campioni 
sint Vasilica Cioroiu din Galați 
(1000 m) fi Constantin Chițu- 
iescu din București (3 000 m), 
ultimul pentru a doua oară 
campion al „Crosului tineretu
lui", anul trecut, insă, la o ca
tegorie mai mică de 
(17—19 ani).

Așa cum au fost și în 
tele finalelor de cros, la 
strația de gimnastică 
spectatorii iși concentrează 
tenția spre celelalte numere ale 
programului sportiv, la tenta
tivele de corectare a recorduri
lor naționale in probele de 
1 000 m fete (la care au concu
rat Ileana 
Puică) fi i 
(probă care 
nist pe Ilie 
finalele pe | 
Iui aplicativ 
patriei" sau la disputata probă 
cicliști de urmărire ciștigată 
de Petre Dolofan de la Steaua.

Programul sportiv se încheie, 
fiind urmat de cel cultural, 
susținut de cenaclul „Flacăra" al 
tineretului revoluționar. (T. ST.).

ONOARE
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două eseuri, 
colective de 
aplaudate Ia 
al unei evi-

CA

cu 
In

In șii 
de tenis 
to-arele 
Diviziei 
ția în a 
fiind pr 
evoluoaz 
mele m 
departaja 
joace in 
9—14. ic 
locuirile : 
rea titlu 
pină act 
să-i ridic

Rezulta 
ARAD 9- 
6—0, 6—1 
7—5, 6—4

DINAMO, VIRTUALA CAMPIOANĂ LA HOCHEI
Spectatorii prezenți Ieri pe pa

tinoarul artificial „23 August' din 
Capitală au nutrit speranța 
un meci de hochei Dlnamo 
Steaua rămtae un derby, chiar 
dacă partida nu mai are nld o 

’ ’ Așteptările lor au fost, 
Înșelate. Penultimul joc 
protagonistele Diviziei na- 
a fost, In cea mal mare 

la discreția liderilor, a 
dinamoviștilor, care au tatUnit o 
formație descompletată, obosită 
și resemnată. învingătorii a-au 
impus repede, conducted cu 7—0, 
după primele două reprize, 
ultima treime, steliștll și-au 
mlntit că au fost mulțl ani 
rtad campioni șl au echilibrat 
tuația de pe gheață, cfștlgtad

miză, 
însă, 
dintre 
ționale 
parte,

că

te 
a- 
la 

sl- 
—__ — . „-----„ ________ re

priza. In mod cu totul regreta
bil, acest meci fără miză nu a 
fost șl fără... durități sau acte 
de nesportivltate, care au avut 
darul să umbrească o tatUnlre 
ce putea fi foarte frumoasă. Scor 
final : Dinamo — Steaua 10—I 
(4—0, 3—0, 3—4), prin punctele

3, Costea, 
Gali, Solyom, 
șl Axlnte, res- 
(Z), Olenlcl șl

Dinamo — Steaua
3—0»

marcate de Tureanu 
Pană, Malîhin, 
Teodoriu, Pisăru 
pectiv Gheorghiu 
V. Huțanu.

în deschidere, _____
trecut cu 8—2 (4—0, 1—0, _
pe Sportul studențesc A.S.E. Au
torii golurilor : Horvath și Chl-

„CROSUL PIONIERILOR*, edi
ția a in-a. Categ. 11—12 anl, 
fete : 1. Violeta Neamțu (Șc. gen. 
3 Tg. Neamț — jud. Neamț), 2. 
Gabriela Chmara (Sibiu), 3. Ml- 
reila Vlădescu (Gorj) 1 băieți : i. 
Adrian Mater (Șc. gen. 16 Cluj- 
Napoca ; ■ — - •
Dedu (București). 3. 
par (Sibiu) ; categ. 
fete : 1. Ana-ManSa 
gen.. 3 Canei — jud.
2. Lenuța Chirilă (Vrancea), 
Valentina Cârjan '
băieți : ' ~ „
(Sc. gen. 2 Drăgășani 
Vficea), * 
rești) 3. Ionel Tițeiiu (Sibiu).

„CIROSUL TINERETULUI, edi
ția a XH-a. Categ. 15—16 ani, 
fete: i. Rodica Fedor CUc. econo
mic Bacău — jud. Bacău). 2.

1.

2.
3.

jud. duș), 2. Mihai 
* Vastille Găs

ii—14 ani, 
Rauch (Șc. 
Saitu Mare), 

3- 
(Teleorman) ;

Gheorghe Cicbanu 
1 — ’ Jud.
Nicolae Stan (Bucu- 

Kmei Țițeiiu

Rcxzjca Petru (Dodj), 3. PauiLa 
Hie (București) ; băieți : 1. ion 
Oprea (Lie. ind. mec. fină Bucu
rești), 2. Nelu Mirșu (Constanța), 
3. B61a Kovâcs (Mureș) ; categ. 
17—19 ani, fete : 1. Cornelia Breaz 
(Lie. mec. auto Deva — jud. Hu
nedoara). 2. Larisa Bălan (Bucu
rești), 3. Dotxrița Oprea (Ialomi
ța) ; băieți : 1. Mihai Pop (Lie. 
miiliitar Alba Iulia — jud. Alba), 
2. VI. Uzuneanu (Galați). 3. VI. 
Ciorbă (Saitu Mare); categ. peste 
19 ani, fete : 1. VasHica Cioroiu 
(inst. înv. sup. Galați), 2. Paras- 
chiva Dcac (CLuj), 3. Ileana Ren- 
țea-Filip (București) ; băieți : L 
Constantin Chițulescu (Dinamo 
București), 2. Petru Varga (Ca- 
raș-Severin.), 3. Aurea Anița 
(Vaslui).

HI PISM
Am asistat duminică la cîteva 

alergări (premiile Păcii, Buziaș, 
Bîldana, Buftea) în care cîștigă- 
torii (Diatom, Indiana, Oșanca, 
Relaxa) au fost nevoiți să se în
trebuințeze serios pentru a ter
mina pe primul loc. Am putut 
vedea însă și o probă (premiul 
Bistricioara)
nele discuții. REZULTATE TEH
NICE : Cursa I : L Oșanca (G. 
Solcan) rec. 1 -.34,3, 2. Halogena. 
Simplu 6, ordinea 22. Cursa a

care suscită u-

L Oșanca (G.

riță (cite 2), Brand abur, Dumi- 
trache, Antohl șl Peter, pentru 
Dunărea, Jinga (2) pentru bucu
reșteni (V. Ch.).

Marți șl miercuri la Mlercureâ 
Cluc s-au disputat cele două ta- 
tflnlrl dintre formațiile Unirea 
Sf. Gheorghe și S. C. Miercurea 
Cluc. în primul joc, mal echili
brat doar ta prima repriză, e- 
chlpa' locală a ciștlgat cu 8—5 
(0—1, 4—2, 4—2), prin punctele 
realizate de Mikloș 3, E. Antal 2, 
Todor, Peter și Lucacl, respec
tiv Herghelegiu 2, Ungurcanu, 
Sarossi și Niță. Al doilea meci 
s-a Încheiat cu rezultatul de 9—4 
(5—1, 3—1, 1—2) ta favoarea gaz
delor ; au înscris : Antal (3), A. 
Gali (2), Mikloș, Todor, Deme
ter, Peter, respectiv Baka (2), 
Kedves și Lucaci. (V. PAȘCANU 
— coresp.)

★
Astăzi, de la ora 14,30, au loc 

la București ultimele partide ale 
campionatului : Sportul studen
țesc A.S.E. — Dunărea șl Dinamo 
— Steaua.

înaintea acestor jocuri, clasa
mentul competiției este următo
rul :

1. DINAMO 73 p„ 2.
65 p., 3. Sport club 47 p„ 
nărea 27 p„ 5. Unirea 23 
Sp. stud. A.S.E. 1 p.

Steaua 
4. Du- 
p„ e.

B

LA HALLE, TEST DIFICIL PENTRU
BASCHETBALISTELE NOASTRE

HALLE, 3 (prin telefon). După 
participerea la oompetâțiHe dte 
Ungaria (SzCkesfehfervâr) — lo
cul 6 din 7 formații șl <ttn Po
lonia (Lodzj — Jocul e din tot 
atîtea echipe, selecționata otizn- 
pccă de baschet feminin a Româ
ncei și-a continuat meciurile de 
verificare a pregătirilor efectuate 
ta vederea turneului de caii-tina re 
pentru J.O. dtn 1080 prim Întâl
nirile susținute in sala „Fritz 
Schwartze* din localitate, alături 
de reprezentativele Ungariei, Bul
gariei, Poloniei șl ale țârii gazdă 
(A și B).

De la început trebuie să men
ționăm câ acest turneu, ea și 
cele precedente, a avut doar un 
caracter de verificare șl câ din 
lot lipsesc cîteva dintre jucă
toarele cele mal bune, în primul 
rind Mariana Andreescu șl Doina 
Prăzaru-Matha, absente din mo
tive obiective. In aceste condiții, 
era de așteptat ca selecționata 
română, chiar dacă nu ar fl rea
lizat succese, să evolueze măcar 
la un nivel satisfăcător, care să 
consemneze roadele pregătirilor 
șl care să ne dea speranțe tatr-o

REUNIUNEA DE DUMINICĂ
2-a j 1. Relaxa (N. 
1:33,7, 2. Salonarda, 
Simplu 17, ordinea 
vent 28, ordinea triplă 409. Cursa 
a 3-a ' “ _ _ .
1:29,o, 
din ea 
gător 
lera
2. Jurat,
dlnea 23, evfent 50, ordinea triplă 
148. Cursa a 5-a : 1. Hederic
(G. Georgescu) rec. 1:30,0, 2. Vă- 
luța. Simplu 3, ordinea 6, event

Sandu) rec.' 
3. Cornelia, 
închisă, e-

: 1. Suvana (D. Popa) rec.
2. Simptom. Simplu 6, or- 
52, event 57, triplu cîștl- 
1621. Cursa a 4-a : 1. Ga- 

(N. Gheorghe) rec. 1:31,1,
3. Izmir. Simplu 3, or-

10. Cursa a 6-a : 1. 
Dumitru) rec. 1:29,4,
3. Honorica. Simplu
31, event 9, ordinea
Cursa a 7-a : 1. Reforma' (C. Doi- 

' cilă) rec. 1:34,1, 2. Tufica. Sim
plu 14, ordinea 60, event 60, tri
plu cîștigător 808. Cursa a 8-a : 
1. Diatom (G. Popescu) rec. 
1:26,3, 2. Bavari, 3. Stilat. Sim
plu 8, ordinea închisă, event re
port, ordinea triplă 3 356. Cursa a 
9-a : 1. Incaș (N. Simion) rec.
1:29,1, 2. Joben, 3. HaiduceL

Indian (M. 
2. Hartag, 
2, ordinea 

triplă 6 045.

Simplu 7, ordinea 51, event 270, 
triplu oîștlgător 2 443, ordinea tri
plă 635. Cursa a 10-a : L Feclo- 
raș (M. Ștefănescu) rec. 1:34,8, 

Versiunea, 3. Fanera. Simplu 
4, ordinea 8, event 55, 
triplă 454. Cursa a 11-a : 
(S. Onache) rec. 1:37,8, 
ciu. Simplu 3, ordinea 
vent 43. Pariul austriac 
dlcat la suma 
închis.

2.
ordinea

1. Runda
2. Slll-
201, e- 
s-a ri

de 23 588 șl s-a

prestație superioară la 
Întreceri internaționale, 
cate, nu s-a petrecut 
prima zi a turneului 
română a suportat o 
severă în fața echipei 
gârlei ; apoi a repurtat un suc
ces facil asupra neexperimentatei 
reprezentative prime a R.D. Ger
mane ; in ziua a treia, din nou 
eșec împotriva echipei Bulgariei. 
Ne oprim asupra acestui ai trei
lea meci. Insuccesul se datorea
ză : incapacității echipei de a 
face față presingului în prima 
repriză ; lipsei de responsabili
tate în aruncările la coș (23 de 
ratări din 34 de încercări în pri
mele 20 de minute) ; numărului 
mare de greșeli de tehnică etc. 
in repriza secundă, adversarele
— avînd La un moment diat un 
avans de 24 de puncte — au re
nunțat la presing, au folosit și 
jucătoarele de rezervă, permițând 
echipei noastre să reducă din 
handicap, dar nu și să elimine 
problemele ei de fond, ca de 
pildă valoarea scăzută a pivoților 
prezenți aici (eu excepția Rodi- 
căi Golan) și a unor jucătoare 
de rezervă, insuficienta combati
vitate în apărare, ca -și disensiu
nile grave dintre conducerea 
tehnică a lotului (antrenor prin
cipal Gh. Lăzărescu) și unele 
componente de bază ale form a- 
ției (de pildă Maria Roșianu și 
Liliana Rădulescu).

REZULTATE : România — Un
garia 66—105 (30—55) ; România

— R.D.G. (A) 93—80 (51—38) ;
România — Bulgaria 82—96 (34— 
52) ; Polonia — Bulgaria 67—87 
(36—53) ; Ungaria—Bulgaria 92—87 
(48—41) ; Polonia — R.D.G. (B) 
90—56 (45—29) ; Ungaria — RJD.G. 
(!B) 132—37 (75—17) ; Polonia —
R.D.G. (A) 68—52 (35—24).

viitoarele
Din pă- 
așa. In 
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---- Un-

Gh. ALEXANDRESCU Dumitru STANCULESCU

Timp d 
Jurilor d: 
finalelor 
cane ind 
tru tiner 
prezenți 
treaga ț< 
cerirea t 
Ind decs 
ție au fi 
categoria 
căreia t 
Sap ta (C 
cîștige V 
ippon (îi 
fiind dec 
doka al 
lucru l-ai 
pre „fav 
ușoară C 
monia F 
finala ct 
roșie But 
lupte de 
ferind ui 
drept.

Dar ia 
superușoa 
(Nitramor 
hă eseu (<

CC

Timp i 
Snagov, i 
iacdști și

mici. Au 
moașă 
numeroși 
cunoscut* 
afLate p 
Tulcea, 
Au ținui 
prezenți 
prind m 
pid-e pe 
maâ noi 
musețea 
Vîlcea, i 
stanța, L 
26 secții 
prezeniban 
voie die I 
desemna 
oeae 6 pr 

Driipă d. 
serii și 
cursele fi 
pe linia 
promiițăto 
de pnegă 
cest prim 
care va 
campionat 
Tampere 
reprezenta 
noiiști ajpa 
Danubiu, 
Portul și 
București 
șoara. Ou 
în firuniteî 
elevii pre 
Danubiu 
surprins ] 
merit aii 
continuă 
exigență,

VI 
DEN 
ȘAH

In csadn 
central de 
16, et. VH 
ara 18, i 
demonstra 
organlzhtă 
tastituttil 
și Clubul

Cu aoes 
mânesc F 
fi rulat 
nese de s 
Vidrei Ds 
p-ioric ta 
vlstel .-M. 
cele mai

CX-C



ÎN
Astăzi la

DE RUTIERI

V
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rșova.
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în a-

E

— Vasile DWa, 
alți mari cam-

1. V.

fru- 
ăvară 
ță la

nuaia (C.S.Ș. 1 Buc.) șl B. Olar 
(C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej) ; se- 
miușoară - -
roșie Buc.), 
tramonia Făgăraș),

POLI- 
6—3 

6—4 ;
1-6,
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secund 
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PORNESC A7I
MUNȚILOR “

amiază (ora 14 de 
lingă aeroportul Băneasa și 
13.30 — plecare festivă — de la 
clubul Dinamo) se dă — din 
București — startul în prima 
etapă a unei competiții intrată 
de mult în tradiția 
nostru cu pedale : 
MUNȚILOR4*, 
clubul sportiv 
rești, întrecerea are 
internațional (participă o selec
ționată a cluburilor Dihamo 
din U.R.S.S. și formația Ruda 
Hvezda din Cehoslovacia). Plu
tonul celor 70 <Je alergători are 
în componența sa echipe din 
Capitală, Ploiești, Plopeni, Bră
ila, Brașov și din alte 
echipe în care se află 
membrii lotului olimpic 
ai lotului românesc

Cursa Păcii**. Dealtfel,

sportului 
„CURSA 

Organizată de 
Dinamo Bucu- 

caracter

centre, 
incluși 
și cei 
pentru 

aceș-

tia din urmă vor porni la star
tul cursei primăverii chiar a 
doua zi după încheierea esca
ladării munților din zona Si- 
năii. Așadar, o cursă a selecției 
valorilor noastre în compania 
unor oaspeți valoroși.

Competiția — care însumează 
4 etape — programează astăzi 
o întrecere de 120 km pe ruta 
București — Ploiești — Sinaia. 
Apoi, zilnic, drumuri pe șosele 
de munte, finișul urmînd să se 
dispute duminică. Se întocmesc 
clasamentele obișnuite (indivi
dual, echipe), dar — firesc — 
și unul al cățărătorilor.

Avem, deci, timp de patru 
zile prilejul să-i urmărim nu 
numai pe consacrații ciclismu
lui nostru, ci și pe cei care 
constituie „noul val4*.

E & COMPETIȚII 0
AS^llLINĂ A DE TENIS

- DINAMO BUCUREȘTI

CAMPIONATE
6—4a 6—1). DINAMO BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA 
8—1 (Bîrcu — Bolder 6—1, 6—3 ; 
Segăirceanu — Hărnuiț 6—3, 8—6). 
CUPROM BAIA MARE —-------
TEHNICA BUCUREȘTI 
(Siito — Curcă 7—9. 8—6, 
Russen — Niisiparu 6—4, _
8—6). SANATATEA SA TU MARE 
— ELECTRICA TIMIȘOARA 5—4 
(A. Viziru — Begu 6—3, 6—2).
DINAMO BRAȘOV — SANATA
TEA ORADEA 8—1 (T. Marcu — 
Dărăpăn 6—4, 6—3 ; Kerekeș —
Miclea 6—X 6—2). TENIS CLUB 
BUCUREȘTI — CIMENTUL DE
VA 7—2 (Bucătaru — C. Hărădău 
6—2, 6—1 ; R. Bădin — A. Marcu 
4—6, 6—4, 7—9; învinsul a lăsat o

LE CAMPIONATELOR DE JUDO PENTRU TINERET
spor- 

gazda 
publi- 

pen- 
fost 

in în- 
cu- 
fi- 

xcep- 
de la 
cadrul 
abrlel 
șit ră 

prin 
, el 
ic ju- 
celașl 

des- 
seml- 
itra- 

în 
acăra 
it să 

el, su- 
brațul

aten-

iiubain

bună impresie, prestând un tenis 
de bună factură tehnică). JIUL PE
TROȘANI — PROGRESUL 8—1 
(Almăjan — Tăbăraș 6—8, 6—0,
7— 5). T.CJ3. — DINAMO BRA
ȘOV 5—1 (Constantinescu — Că- 
câuiescu 8—6, 6—2 ; Hnat — E- 
nache 6—4, 8-6). DINAMO BUCU
REȘTI — SANATATEA SlXTU 
MARE 8—1 (Birou — Viziru 8—4. 
6—4 ; Segăroeanu — Bukarest 
6—0, 6—0 ; Bucur — Revesz 6—X
8— 3). STEAUA — CUPROM BAIA 
MARE 9—0 (Hărădău — Sută 6—0, 
6—1 ; Mirza — Russen 6—0. 6—1). 
In grupa pentru locurile 1—4 e- 
voluează formațiile Steaua, Dina
mo București. T.C.B. și Jiul. Azi, 
de la ora 14,30, la Progresul, ie 
dispută trtSnircfi dtotre S-.eaua 
Si Dinamo București. (Ion GA- 
VBILESCU).

1. V. Stafi (Flacăra
2. Giț. Cențlu (Nl- 

X L Isac
(C.S.Ș. 1 Buc.) șl L Milialache 
(C.S.Ș. Unirea Iași) ; ușoară — 
* ” Pușcașu (C.S.O. Muscelul
C. Lung), X Gh. Cristea (C.S.Ș. 
1 Buc.). 3. L Brădean (Gloria 
Arad) și C. Lungu (C.S.M. Bor
zești) ; semimijlocie — 1. G. 
Sapta (C.S.Ș. Deva), L A. Ol- 
teanu (Sparta Mediaș), 5. T. Ban 
(Gloria Arad) și L. Clmpeanu

MECIURI ATRACTIVE IN
Menținîndju-se într-un ritm de

bordant, campionatele naționale 
de handbal programează astăzi o 
nouă etapă a Diviziei A, a XIV-a. 
Fără discuție, acum — spre fi
nal — toate meciurile au o deo
sebită importanță. Votn alege, 
totuși, două, pe care le sococsm 
derbyuri. Cel masculin, de M 
Timiișoara, dintre Politehnica șl 
Știința Bacău (echipa învingă
toare rămine în cursa pentru 
tiu, ceailaltă...) șl cel feminin,

AMBARCAȚII MICI REZERVAT 
Șl CANOIȘTILOR JUNIORI
lacul

final : 
man 

h. Mi- 
S. A-

urmat 
paje • 

timpi

e 
de la 
turile 

și ca- 
tice

NASE 
Timi- 
sirfjuat 
eneral 
de la 
nu a

1 e-
LipaJit 
ceeași 
ud și

bului 
Conta 
de la 
primă 
puter, 
azin“, 
calcul

no
va 

româ- 
de 

mod
re- 

propus 
maes- 
tă cu

ti
de

cedcanoei dmn Deltă, unde numai 
silitori promovează, precum 
cu ani in urmă — - -
Maria Cozma șl 
pioni.

Rezultate: caiac
— 500 m : 1. ion 
Tulcea) 1:53,4. _____ o
(C-S.Ș. Tulcea) 1:55,X 3. 
ghe Păpălău 
canoe simplu : __________ ________
(Danubiu) 2:08.5, 2. George Roșea 

~ ~ ---------- ----------- . Nicitita
Tuicea) 

(fete) - 
Băbeanu 

X Culma
TUjcea)

simplu (băieți)
Luca (Danube 
Gheorghe Nrțu 
”7,2, 2. Gheor- 

(CNASE) 156,7 ; 
1. Petrică Poc ora

(C.S.Ș. 
Toma 
2:11,7 ; 
500 m 
(C.S.Ș.
Popov 
2:14,1, 
mișoara) 2:16,7 ; caiac dubla (bă
ieți) : 1. Constructorul Hunedoa
ra (Csonti. Kovăcs) 1:44,9, X 
Constructorul Arad (V. Constan
tin, Csiki) 1:45,9, 3- Portul Brăi
la (Bologa, I. Constantin) 1:47.3 ; 
canoe dublu : 1. Danubiv Tulcea 
(Ivan, isacov) 1:58,2, 2. Danubiu 
n (Caraulan, Dumitrașou) 2:00.6.
3. Portul Brăila (Sergaru Chiriță) 
2:04,0 ; caiac dublu (fete) : 
CNASE (Papu, Seciu) 2:05.7. 
Damutoiu (Efim, KLepa) 2:06.5.
C.S.Ș. Triumf Buc. (Kecskesl. 
Iondiță.) 2:08,8.

Clasament general : 1. Danublu 
Tulcea 56 p. 2—3. C.S.M. Delta 
Tulcea, C.S. Brăila 25 p, 4—5. 
C.S.Ș. Tulcea, Portul Brăila 19 p.
4. CNASE 17 p.

Tulcea) 2:10,9, :
(C.S.M. Delta 
caiac simplu 

: 1. EUsaheta
2 Buc.) 2X18.6, 
(C.S.M. Delta

3. Olca Plătiră (CNSU Ti

(C.S.Ș. 1 Buc.) ; mijlocie —
S. Epureseu (C.S.Ș. 1 Buc.), 
M. Zaharia (Unirea Iași), X. 
Braițl (C.S.Ș. Gloria Arad) 
M. Cocan (C.S.Ș. Energia Bucu-

------------  - LV. Oiței
L L Melintc 

L C. Pricop 
51 S. Kiss 

(C.S.Ș. Oradea) : grea — L M.
Cioc (Dinamo Brașov). 1. B. 
Udvarl (Constructorul Miercurea 
Cluc), 3. S. Geană (Sparta Me
dias) și V. Cojocar-j (C.S.Ș. Gh. 
Gheorghiu-Dej).

DIVIZIILE DE HANDBAL
M Tg. Mureș, fc care Mureșul — 
tai Încercarea de a rxa .-eux> 
gradarea — o poaoe aaopa pe 
Hidrotehnica dx. sprtnrx spre 
primul loc.

PROGRA-MVL MECRTULOB
DE AZI 
ronxLN

BUCUREȘTI : Confecția — KnJ- 
metHUl Brașov esaZa Fxreasca 
ora 15.30)

BACAU : Știința 
tea Timișoara

BAIA MARE: Constructorul — 
Rapid București

TG. MUREȘ: Mureșul — Hidro
tehnica Constanța

BUCUREȘTI : Progresul — <7- 
niversiiatea București Fk>-
re&sca, ora 16,40)

MASCULIN
BUCUREȘTI: Steaua — U. Cra

iova (sala Floreasca. ora 17^8)
ARAD : Gloria— Dtaxamo Bucu

rești
BUCUREȘTI : Universitatea — 

CJ5JML Borzești nore&âc£
ora 19.85)

CLUJ-NAPOCA :_________
— H.C. Minaur Ra- » Mare

timișoara : Politehnica 
Știința Bacău

reștl) ; semigrea 
(Dinamo Brașov), 
(Șoimii 
(C-S.M.

Sibiu). 
Borzești) S.

1.
2.
3.

1
X 

T.
F

UniTersita-

Univers!

CLASAMENTE, DIVIZIA A
Fem ini w

1. ȘTIINȚA Bc. 13 7 5 1 111-152 11
L Hâdno C-ța 13 8 2 3 159-135 18
X Cocstr. B^I. X3 8 1 4 1B3-157 17
4. Rul. Bv. 13 5 4 4 1B7-156 14
8. U. Tim. 13 5 3 5 189-168 13
X Conf. B-^c. 13 S 3 5 rw-itt 13
7. Progr. Buc. 13 4 3 6 142-139 11
X Rapid Buc. 13 5 0 8 163-187 10
9. Mureșul 13 4 2 7 190-201 18

1B. U. Buc. 13 2 1 10 167-210 5
Blasculin

1. DIN.AMO 13 10 0 3 262-200 X
X Poti Tim. 13 9 2 2 240-303 X
3. Steaua 13 9 1 3 256-203 19
4. H.C. Mto. 13 9 0 4 290-241 18
5. Știința Bc. 13 9 0 4 273-254 18
4. U. Cj.-Nap. 13 4 2 7 341-258 10
7. Gloria 13 4 2 7 225-250 10
8. C.S.M. B. 13 4 0 9 240-275 8
1. U. Craiova 13 3 1 9 215-267 7

10. U. Buc. 13 0 0 13 205-296 0
«CUPA STEAUA- LA CANOTAJff

„Cupa Steaua44 este o întrecere 
tradițională de canotaj la startul 
căreia se aliniază vâslași și ra- 
metri -diri țară și de peste hotare. 
Anul acesta atrăgătorul concurs 
nautic s-a desfășurat pe lacul 
Snagov și a reunit sportivi din 
Capitală, precum și echipaje a- 
parținind clubului Ț.SJC.A. So
fia. A fost o reuniune rezervată 
curselor de ambarcații mici — 
schif simplu și dublu fără cîr- 
maci — in care sportivii clubu
lui organizator au punctat mai 
mult, obținind primul ioc in 
clasamentul. general.

Cei prezență la această între
cere au plecat cu imaginea unor 
curse animate, cu sentimentul că 
disputele au avut și o frumoasă 
notă de amiciție. Sânt necesare 
și astfel de concursuri fără trac. 
Dar cite cluburi sportive prind 
în calendar astfel de competiții 
plăcute, folositoare tuturor ? Spre 
lauda sa., clubul Steaua nu se 
abate de la această cale, insistă, 
invită, convinsă că face un lu-

cru util Intr-un
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I 
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I 
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I 
I 
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I 
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INTRE VESTIAR 
Șl GAZON

NICI TREI ȘUTURI PE POARTA I
Etapa a 28-a a confirmat, dacă mai era nevoie, lipsa de 

curaj și de insistență a echipelor noastre cînd joacă în depla* 
sare. In două note apărute după etapa a 27-a se scotea în evi
dență faptul că, pe de o parte, F.C. Bala Mare este una din 
puținele noastre echipe cu „cr^z ofensiv44 pe teren străin, iar pe 
de altă parte se dădea exemplul echipei Jiul, care, în acest 
retur, în jocurile susținute în deplasare, a înscris doar trei 
goluri, cifra menținindu-se șl după jocul de la Pitești.

Iată că etapa a 28-a ne oferă priveliștea nu tocmai îmbietoare 
a unul 17—3 în scorul dintre echipele de pe teren propriu 
și cele aflate In deplasare. Cu alte cuvinte, acel 3—17' al Jiului 
se extinde asupra unei etape întregi.

Pentru a întări ideea că echipele noastre în deplasare se abțin 
literalmente să joace, la adăpostul faptului că la fotbal nu se 
pierde în urma jocului pasiv, ca la lupte, de pildă, să mai dăm 
o cifră pe deplin edificatoare : j

In cursul etapei a 28-a, CELE 9 ECHIPE ÎN DEPLASARE AU 
TRAS — TOATE ! — 23 DE ȘUTURI PE POARTA (!), deci, Cite 
două șuturi și jumătate de-a lungul a 90 de minute.

In aceste condiții, jocul nu mai e joc, iar perfecționarea — prin 
campionat — devine o iluzie...

• Partida de la Tg. 
Mureș (A.S.A. —
Ccrvinul) se apro
pia de sflrșit și, su
purați că echipa fa
vorită nu se putea 
desprinde de tena
cele adversar, sute 
de spectatori — 
crezînd că nu mal 
au nimic de VĂZUT 
și PIERDUT — au 
părăsit tribunei* 
stadionului. Dar au 
pierdut... Au pier
dut cele trei goluri 
marcate de mure
șeni in ultimele 
cinci minute. • In- 
tDnirea de juniori 
AS. A. — Corvinul 
(3—2) — un med cu 
patru goluri de ki- 
nogramâ (^f-am 
marcat noi, seniorii. 
In campionat, goluri 
așa frumoase “ —
mărturisea sincer 
Fazekas) — a fost 
arbitrată de Ciocan, 
jucătorul și golgete- 
rul dlrtftrmarei B 
Gloria Brsrr.;a_ Nu— 
fostul jucător, deoa
rece, to aceeași zi. 
Ciocan a și jucat la 
Gloria ! E ades ărat. 
numai o repriză, 
prima, după care a 
pomx imediat spre 
Tg. Mutîș- • Ex
trem de afectat. Ion 
SocoL. vieepreședin- 
tde duhului Corvi- 
duL afirma după 
meci : „După cum 
am jucat to repriza 
secundă, nu trebuia 
să pierdem. Firesc 
ar C fost să ega
lăm, nu Bă primim 
trei goluri, ca la un 
antrenament oare
care. In care fun
dașii deveniseră ja
loane...* • Fanici, 
to dimineața parti
dei cu Corvinul : 
^N-am învins nicio
dată In campionat 
echipa din Hune
doara. Astăzi vom 
sparge gheața. Vom 
dștiga to doua go- 
turi-.- Două a mar
cat numai eL Nu 
s-a gtodi: și la 
eoeehipăerii Hajnal, 
PtsLaru si Boloni. 
car» *.-au... strica: 
prooostjcuL o La 
Inga a todis-
ponibiLtățilcr care 
au afectat echipa 
eratan eanâ era să se 
adauge duminică 51 

portarului

Boldici. EI s-a acci
dentat la antrena
mentul de simbătă 
și șchiopăta ușor. 
Dar, printr-un lău-

tatoare. Formația 
oaspete a fost făcu-

________ _ spor: cu prea 
multe pauze competiționale. mal 
ales pe p'.an zxern.

(P.S. Săptămina 
pe Snagov, 
calac-cance.

Rezultate : 
— 1000 m : 
4:09,0, 2.
4:1X4, 3. .
4:15.7, 4. Dedikova (Ț.S.K.A. So
fia) 4:25,6 ; 2 f.c. (fete) 1. Voința 
(Nedelcu, Caraiman) 3:54,6, 2.
Viitorul (Bonder, Dalaban) 3:57,4, 
3. Viitorul II (Iordăchel, Ungu- 
reanu) 3 :57,6 ; schif simplu (bă
ieți) * ----------
(CNASE) 7:38,5, 2. Popa (Steaua) 
7:44,8, 3. Mereuță (Steaua) 7:46 ; 
2 f.c. (băieți) : 1. Steaua (Toana, 
Nimu) 7:21,6, 2. Steaua H (Dona, 
Dragoanir) 7:21.6, 3. Steaua IU
(Morcov, Mododoi) 7:28,4.

Clasam em general : 1. Steaua
40 p, 2. Viitorul Buc. 21 p, 3. 
CNASE 9 p, 4. Voința Buc. 8 p. 
5. Ț.S.K.A. Sofia 5 p, 6. Dinamo 
Buc. 4 p. (Vasile TOFAN).

viitoare, tot
„Cupa Steaua* ia 

Convingător, nu ?). 
schif simplu (fete) 

1. Zaharia (Viitorul) 
Dumangiu 

Hrebenciuc
(Viitorul 
(Steaua)

2.

2000 m : 1. Roman

1.

dabil efort, înlocui
torul titularului 
Lung a Intrat pe 
teren to meciul cu 
Steaua și a apărat, 
cu destul succes, 
poarta echipei sale. 
• Avertizat ceva 
mal devreme, to 
timpul medului 
susținut duminica ia 
București, cu un 
cartonaș galben pen
tru joc dur, funda
lul central cratovean 
Negrilă l-a faulta: 
apoi vxCent pe Za- 
hiu, motiv pentru 
care trebuia ehmi- 
nat de pe teren. 
Dar arbitrul Ion Bus, 
care a condus sub 
așteptări meciul 
Steaua — Universi
tatea. s-a dovedit 
nejustiSeat de togă- 
duinx* to această 
imprej urare. •
«Greu med • Bă 
mai avem azi«, ne 
spunea Bada n 
toatotea partidei cu 
J:uL «O să fie greu 
piua marcăm nn 
gol-, completa Băr
boi eseu, la care Ra
du H a răspuns 
prompt : „Abia de 
to 3—6 putem spune 
că va fi ușor !• N-a 
fost ?—0 și n-a fost 
ușor pentru F.C. 
-Argeș, dar noul gol- 
geter al Diviziei A 
și-a făeut datoria cu 
prisosință. • Sta
dionul din Pitești. 
Cabina arbitrilor. 
Discuție aprinsă la 
sfîrșitul meciului 
F.C. Argeș — Jiul. 
Arbitrul C. Ghiță 
declara că este in
dignat de gravele 
cuvinte adresate de 
Sălăjan. Acesta, la 
rindul lui, declara : 
„Eu n-am spus nici 
un cuvint. N-am zis 
nimic !•. Antrenorul 
N. Oaidă susținea o 
a treia variantă, 
precum că Sălăjan 
se adresase... unui 
coleg Țî?) Să vezi 
și să nu crezi ! «
Deloc politicoasă 
prezentarea făcută la 
stația de amplificare 
a stadionului „1 
Mal- din Pitești la 
adresa echipei vizi

tă cu ou și cu oțet 
pentru comportarea 
slabă din jocul pre
cedent, cu Dinamo. 
Ce rost avea să se 
spună că „lupta în 
campionat • pe via
ță și pe moarte-, că 
„Dinamo a ciștigat 
punct la Oradea-, că 
„F.C. Argeș a fă
cut același lucru la 
Hunedoara- T Spec
tatorii știau, bineîn
țeles. toate acestea. 
Doar așa ca să st 
înăsprească atmosfe
ra ?• Cu toate că 
a făcut. In ansam
blu. un meci slab, 
căpitanul echipei 
U.T.A.. Broșovschi, 
s-a găsit duminică 
de două cri In ex
celente situații de a 
marca. N-a reușit 
Insă golul, spre de
cepția publicului, 
dar și a sa perso
nală : are ptoă a- 
cum 96 de goluri
marcate to Divizia 
A șL. aleargă de te 
3 decembrie anul
trecut după golul
numărul 100 ! «No
roc că n-am bene
ficiat azi de un pe
nalty- — spunea în 
glumă un suporter 
arădean... • O 
scurtă declarați î a 
lui Schepp, după 
meciul de la Arad : 
„Cînd vin la noi, 
toți portarii echipe
lor pe care le în- 
tilnim fac partide 
excelente. Azi, Mo- 
raru a fost, In două- 
trei ocazii, excep
țional. Chiar și la 
golul lui Cura, de 
la cițiva metri, a 
fost *pe minge» !-. 
• Portarul Coman a 
lipsit din formația 
sa în meciul cu 
Politehnica lași. O 
absență nemotivată, 
preciza antrenorul 
N. Proca, supărat 
că, In ciuda efortu
rilor făcute pentru 
a-1 ajuta pe Coman 
să se încadreze in 
rigorii* sportului de 
performanță, acesta 
n-a înțeles, nici a- 
cum, la 33 de ani, 
să renunțe la capri-, 
cioasa sa compor
tare de adolescent 
dominat de tentația

„escapadelor ba- 
chice44. Pînă cînd va 
avea Coman un re
gim special în fot
balul românesc ? • 
în primul sfert de 
oră al meciului de 
la lași am înregis
trat mai multe faul
turi decît în două 
meciuri obișnuite. 
Arbitrul I. Igna n-a 
iertat nimic, a dat 
și două cartonașe 
galben* — unul din
tre ele chiar în pri
mul minut, funda
șului tîrgoviștean 
Gheorghe — și în
cet, încet, spiritele 
s-au potolit. Jucă
torii ambelor e- 
chipe, preocupate de 
minge, și nu de pi
cioarele adversa
rilor, au început să 
joace și fotbal • 
Antrenorul ieșean 
L. Antohi, satisfă
cut evident de vic
toria echipei sale, se 
arăta, totuși, necăjit 
de faptul că, în 
prezent, este obligat 
să folosească. din 
motive obiective, o 
linie de fundași de 
o valoare între Di
viziile B Și C : Ro- 
milă în, fost la 
Constructorul Iași, 
Nepotu de la Nico- 
Una lași, Mihalcea 
de la C.F.R. Pașcani 
și Mureșan — im
provizat ca fundaș 
central. Lipsa titu
larilor Anton, Ursu, 
Ciocirlan se face, 
este adevărat, mult 
simțită in randa
mentul general al e- 
chlpei • Progra
marea la concurență 
a două meciuri di
vizionare la Iași, 
duminica trecută, a 
creat mari probleme 
spectatorilor, care 
ar fi dorit, firesc, 
să vadă și Politeh
nica — C.S. Tîrgo- 
viște și Constructo
rul — F.C.M. Ga
lați. Neștiind cum 
să se împartă, mulți 
au ales... televizo
rul. • Politehnica 
Iași este singura e- 
chipă divizionară A 
care nu a beneficiat 
în acest campionat 
de o lovitură de 
pedeapsă. De 27 de 
etape antrenorul L. 
Antohi fixează, to
tuși, înaintea fie
cărui meci, cine să 
execute lovitura de 
la 11 metri, stabi
lește chiar o or
dine de preferință a 
executanților. cînd 
va uita probabil să 
facă acest lucru, 
mai mult ca sigur 
că se va ivi șl oca
zia unui penalty... • 
„De aproape 55 de 
ani se tot înfruntă 
echipele de fotbal 
din Baia Mare (fie 
că s-au numit C.S., 
Phănix sau, acum, 
F.C.) cu Olimpia 
Satu Mare, așa că 
vă dați seama ce ri
valitate este între 
cele două orașe. 
Din cite-mi amin
tesc, nici un meci

nu a fost atit de 
disputat și de fru
mos ca acesta de 
azi“ — ne spunea 
după meciul de 
duminică Aurel
Man, fostul arbitru 
divizionar din Baia 
Mare, a Cifrele în
scrise în caseta teh
nică publicată luni 
(le reamintim: 22—6 
la șuturi spre poar
tă, 15—2 la șuturi pe 
poartă și 11—o la 
cornere, toate în fa
voarea băimăre- 
nilor) duc la con
cluzia că F.C. Baia 
Mare a stăpînit 
jocul. în realitate, 
replica Olimpiei a 
fost la înălțimea 
adversarului. în fa
ța porții însă, elevii 
lui Gh. Staicu au 
greșit capital • O 
notă discordantă în 
ansamblul Olimpiei, 
Hei vei : complet de
tașat de ceea ce se 
întîmpla pe teren, 
parcă se afla la 
plimbare pe o 
pajiște însorită... e 
Gheorghe Limona, 
membru al Co
legiului de arbitri, 
observator la meciul 
..Poli- Timișoara — 
Dinamo, ne-a decla
rat în legătură cu 
greșeala săvîrșită de 
tușierul Nicolae Di- 
nescu, care, la go
lul înscris de An- 
ghel, în min. 59, a 
semnalizat poziție 
de ofsaid : „A fost 
un gol perfect vala
bil, intrucit, la cen
trarea efectuată, din 
careu, de fundașul 
Vișan, acesta iși 
crease -poziție câș
tigată». în ceea ce-1 
privește pe Anghel, 
în momentul cen
trării el venise din 
urmă, pe fază și 
deci nici vorbă de 
ofsaid-. • Deși mi
za partidei de la 
Rm. Vîlcea era 
foarte mare, spre 
lauda ambelor echi
pe, Chimia și Glo
ria Buzău, jocul a 
decurs într-o per
fectă notă de spor
tivitate, la aceasta 
contribuind și at
mosfera creată de 
tribune care au' a- 
plaudat cu genero
zitate reușitele celor 
două echipe. • Nr. 
1 și nr. 11 din echi
pa buzoiană s-au 
remarcat în mod 
deosebit în meciul 
cu Chimia Rm. Vîl
cea. Ba chiar por
tarul Gloriei, Cris
tian îl, a fost cel 
mai bun jucător de 
pe teren, salvîndu-și 
echipa de la cîteva 
goluri ca si făcute. 
Iar tînăra extretnă 
stingă Gh. Radu s-a 
dovedit a fi, ca și 
în ultimul meci dis
putat acasă, cu Po
litehnica Iași, cel 
mai lucid atacant 
buzoian. De aceea 
par surprinzătoare 
repetatele sale în
locuiri în ultima 
treime a partidelor.

«âuHiivierU PEPINIERA CRAIOVEANĂ
Prtoti,-un nefericit complex de 

împrejurări, Uriversitatea Ora
tor* »-a prezentat la ultimele 
tfoeft Meetarl de campionat (pe 
teren propriu cu F. C. Baia 
Mare ș: to deplasare cu Steaua) 
Ară o bur-ă parte din jucătorii 
titulari. Situație to care antre
norii Valentin SUnescn și Ion 
Oblemeneo »-au văzut nevoiți 
să apeleze la tinerii din lotul 
craicvean, dintre care unii au 
depășit eu foarte puțin vîrsta 
Junioratului. Și-a făcut, astfel, 
debutul în prima divizie Gârleș- 
teanu ; a reapărut în formație 
fundașul central Bumbescu ; au 
mai apucat să Joace cite un 
meci întreg Ungureanu, Țicleano, 
Geolgău.

Firește că. în aceste condiții, 
nu puțini au fost cei care au 
privit cu oarecare scepticism

șansele formației studențești în 
cele două meciuri, mal ales că 
adversarele sale erau dintre cele 
de mina tatii. »Ar fi bine dacă 
am termina meciul de azi (cu 
F. C. Baia Mare, ma.) la un 
tcor alb- — se spunea rriercurea 
trecută Ia Craiova. .Am fi mul
țumiți dacă am pierde doar la 
3 goluri diferență* — se auzea 
duminică dinspre anturajul e- 
chipei oaspe înaintea partidei de 
pe stadionul Steaua. Dar iată că 
aceste temeri au fost infirmate. 
Meciul cu F. C. Baia Mare a 
fost cîștigat, iar cel cu Steaua 
pierdut doar la limită, deși n-a 
lipsit mult pentru obținerea u- 
nui rezultat egal.

Alături de coechipierii cu mai 
mare experiență de joc, dintre 
care Beldeanu s-a distins în mod 
deosebit în cele două partide.

tinerii Craiovei au făcut față cu 
brio dificilelor examene susți
nute. luptind cu mult curaj $1 
dăruire pentru culorile clubului 
care i-a crescut și promovat pe 
scena primei divizii. Un argu
ment convingător pentru a li se 
acorda și în viitor — chiar în 
condițiile reintrării unora din
tre vechii titulari — încrederea 
necesară. Pentru că numai prin 
participarea lor la jocuri aceste 
tinere talente, produse de pepi
niera craioveană, vor putea 
crește și mai mult valoric, se 
vor putea consacra mai repede 
ta fotbalul nostru.

Constantin FIRĂNESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AUTOTURISME, AUTOTURIS

ME... Tragerile obișnuite Loio a- 
aic cu regular-taie mar-, satis- 
făcui. !n frunte cu neUpsxeie 
autoturisme și cor.turulnd cu 
numeroasele crșugurt substanțiale 
In barr. Astfel, ia tragerea din 
20 aprilie a.C-, pametpanții Gh. 
Bolocan din Eiore și Viorica 
Rusu din Iași au o&țir.ut ia ca
tegoria I, pe tili-ete achitase 25%, 
dte un autoturism „Dacia 1500“. 
La aceeași tragere valoarea uni
tară a ciștiguruor de categoria 
a n-a a fost de peste 26.000 Jet 
Așadar ciștigur: edificatoare ta 
privința avantajelor oferite de 
popularul sistem LOTO. Trage
rea de mîine, 4 mai 1979, vă o- 
feră și dv. posibilitatea de a vă 
număra printre marii ciștigători, 
bineînțeles cu condiția de a vă 
procuira de astăzi biletele. NU
MAI CINE JOACA POATE CIȘ- 
TIGA !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 2 
MAI 1979. Extragerea I : 40 38 10 
6 14 4 ; extragerea a H-a : 36 8

S3 îl 35 5. FOND TOTAL DE C1S- 
TIGURI : 1.135-J35 iei, dm care 
SOO.OOO lei la categoria 1 șl 12.855 
lei la categoria 2.

C1ȘTIGUR1LE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN ZS APRILIE 
1979. Cat. 2 : 2 variante 25% a 
80.000 lei ; cat. 3 : 12.25 variante a 
8112 lei ; cat. 4 : 69,75 a 1.425 lei; 
cat. S : 126,75 a 784 lei ; cat. 6 :
6360 a 40 lei ; cat. 7 : 159 a 200 lei;
cat 8 : 3287,75 a 40 lei. Report
eat. 1 : 500.000 lei șl 12.855 lei la
cat. 2. Ciștigurile de 50.000 lei de 
la categoria 2 au fost obținute de 
ȘERBAN CIOSSU din Ploiești și 
respectiv VALERIU LUPU din 
București.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 APRILIE 
1979. Categoria 1 (13 rezultate) :
173 variante a 1,912 lei ; categoria 
2 (12 rezultate) : 4.266 variante a
181 lei. Intrucit valoarea unitară a 
dștlgurilor de la categoria 3 (11 
rezultate) a fost sub plafonul mi
nim de 40 lei, fondul acestei ca
tegorii s-a repartizat, conform 
regulamentului, celorlalte două.

• ACTUALITĂȚI •
• UN NOU GOLGETKR: RADU 

n. 17 GOLURI : Radu II (F. C. 
Argeș) — 4 din 11 m ; 15 GO
LURI: C. Stan (Gloria Buzău) —
2 din 11 m ; 12 GOLURI: Fanici
(A.S.A. Tg. Mureș) ; 11 GO
LURI : Marinescu (C. S. Tîrgo- 
viște), M. Răducanu (Steaua) — 
1 din 11 m. 10 GOLURI : Biro I 
(A.S.A. Tg. Mureș), Marcu (U- 
niv. Craiova) — 2 din 11 m. 9 
GOLURI : D. Georgescu (Dina
mo), Roznai (F. C. Baia Mare), 
Dembrovschi („Poli44 Timișoara)
3 din 11 m, Iordănescu (Steaua) 
— 3 din 11 m.
• Rezultatul meciului de Di

vizia C (seria a ix-a) din etapa 
a 23-a, dintre C.F.R. Construc
torul Arad — Strungul Arad a 
fost 1—2 și nu 3—2 cum greșit 
ni s-a telefonat de către cores
pondentul nostru. Strungul con
tinuă să conducă în serie cu 35 
p, urmată de Bihoreana Mar- 
ghita 31 p (43—15) și Sticla A- 
rieșul Turda 31 p (35—14).

• Comisia de disciplină a' 
F.R.F. se va reuni, în obișnuita 
6a ședință săptămînală, vineri 
(4 mai, ora 17), în loc de joi.



BOXERII ROMÂNI PLEACĂ AZI LA C.E.
Nlinc, tragerile la sorți; simbâtfl — reuniunea inaugurala a ediției a xxm-a

DISPUTE ECHILIBRATE ÎN „CUPA FEDERAȚIEI-
Echipa de tenis a României învinge Mexicul

Așadar, in cursul zilei de azi, 
toate formațiile participante la 
cea de-a XXIII-a ediție a cam
pionatelor europene de box vor 
sosi în orașul gazdă a competi
ției continentale. Kâln. în rîn- 
dul lor, și echipa reprezenta
tivă a țării noastre, care va a- 
junge seara, in următoarea 
componență : Ion Boboc (serni- 
muscă), Daniel Radu (muscă). 
Teodor Dinu (cocoș), Titi Cer
cel (pană), Dragomir Ilie (se- 
miușoară), Carol Hajnal (ușoa
ră), Ion Budușan (semimijlo- 
cie), Vasile Gîrgavu (mijlocie 
mică). Valentin Silaghi (mijlo
cie), Georgică Donici (semi
grea), Ion Cernat (grea) și Va
lentin Vrînceanu (supergrea).

Conform programului anun
țat de organizatori, vineri va 
avea loc vizita medicală, ur
mată de cîntarul oficial și tra
gerile la sorți. Sîmbătă dimi
neața se vor prezenta din nou 
la cîntar numai boxerii stabiliți 
să evolueze în meciurile preli
minarii din prima zi.

Reuniunea inaugurală, prece
dată de festivitatea de deschi
dere. este planificată sîmbătă

In cadrul pregătirilor pentru C. I. de popice

JUNIORII ROMANI AU CÎȘTIGAT
3 JOCURI ÎN R.D. GERMANA

Echipele reprezentative de ju
niori, care se pregătesc pentru 
campionatele europene de popi
ce (19—26 mai, la Augsburg In 
R. F. Germania), au participat 
la o ultimă verificare, susțtatad 
jocuri amicale cu puternicele se
lecționate similare ale R. D. Ger
mane, la Waltershausen. Tinerii 
noștri popicari au avut o com
portare bună, clștigînd ambele 
partide „oficiale- din prima zi 
șl obținînd victorie în revanșa 
de a doua zi.

Iată rezultatele obținute de 
juniorii români : în prima zi — 
2462—2410 p d la fete, 5180—5127 
p d la băieți, in ziua a doua : 
5077—5053 P d la băieți șl 2360— 
2368 p d la fete. Rezultatele in
dividuale din prima Întâlnire (ta 
ordinea intrării pe piste) : Ildlko

în „Cupa F. I. N. A.“ la polo

ECHIPA ROMÂNIEI EGALEAZĂ 

ITALIA IN ULTIMELE SECUNDE
BELGRAD, 2 (prin telefon). 

După trei runde, in marele tur
neu internațional de polo dotat 
cu „Cupa F.I.N.A.", două lucruri 
sînt de relevat. Singura formație 
care a reușit să acumuleze ma
ximum de puncte (6) este cea 
a Iugoslaviei, care, după ce a 
Întrecut S.U.A. cu 6—4 (1—1,2—1,
2—0 1—2), a ciștigat la același
scor — 6—4 (1—1, 2—1, 1—1, 2—1) 
in fața echipei României și apoi 
cu 7—2 (1—1, 0—0, 1—0. 5—1) în 
fața Bulgariei. în rest, celelalte 
participante au fost nevoite să 
guste din cupa înfrîngerii, doar 
echipa Ungariei reușind să se 
salveze — in extremis — 4—4 
(1—1, 1—2. 1—1, 1—0) datorită 
unui penalty transformat de 
Horkay, în meciul cu R. F. Ger
mania.

In al doilea rînd, Înregistrăm, 
și nu fără surprindere, evoluția 
sub așteptări a reprezentativei 
române, care, după trei partide, 
n-a acumulat decit un singur 
punct. In jocul de debut, cu 
Bulgaria, pololștii noștri au fost 
prea siguri de suoces, au negli
jat apărarea, iar cind au avut 
poziții favorabile au ratat copi
lărește, terminînd la egalitate un 
med pe care-1 puteau cîștiga la 
2—3 goluri diferență.

Luni seara, împotriva redutabi
lei formații a țării gazdă, spor
tivii români au jucat mult mai 
bine. E adevărat, ei au pășit ta 
întrecere cu povara unei inferio
rități numerice dictată de arbi
trul grec Tsantas. după numai 
27 de secunde de joc (a fost 
0—1), dar au echilibrat repede 
situația pe tabela de marcaj. 
Timp de trei reprize scorul a 
fost echilibrat, la fiecare gol al 
iugoslavilor (Trifunovid 2, Gap- 
cevid) replica venind cu promp
titudine (Popescu și Slăvei de 
două ori). La situația de 3—4 
(Mustur din om în plus) a fost 
rîndul echipei române să bene
ficieze de superioritate numerică, 
dar s-a ratat, iar același Trifu- 
oovlci, cu un șut de la 8 metri, 
a dus echipa Iugoslaviei la 5—3. 
â fost momentul psihologic. în 
rare gazdele s-au desprins, pen
tru că după ce Slăvei a redus 
Sin handicap (4—5). Rudici, că
pitanul „plavilor". a stabilit sco
rni final (6—4). Au condus Blahn 
IR. F. Germania) si Tsantas 
IGrecia).

Marți, ta partida jucată împo
triva formației S.U.A., românii au 

seara, de Ia ora 19,30 (ora 20,30 
București). în zilele urmă
toare, se vor organiza cite două 
reuniuni zilnice, la orele 15 și 
19,30, Joi (tot în două gale) se 
vor disputa partidele semifi
nale, iar după o zi pauză (vi
neri), sîmbătă seara vor fi cu- 
noscuți noii campioni conti
nentali.

întrecerile pentru desemna
rea celor mai buni 12 boxeri 
din Europa sînt găzduite de 
„Kolner Sporthalle", care are 
o capacitate de aproape 8 000 
de locuri.

Programate cu un an înain
tea Jocurilor Olimpice de la 
Moscova, campionatele euro
pene reprezintă un test deose
bit de important pentru frun
tașii sportului cu mănuși ai 
continentului nostru. Cu atît 
mal Importante sînt aceste în
treceri pentru pugiliștii români, 
aflați în plină campanie de re
afirmare pe plan internațional 
Antrenorii noștri apreciază că 
băieții sînt bine pregătiți, că 
ei au lucrat cu multă ambiție 
pentru a se putea prezenta la 
Koln în cea mai bună formă

Szâsz <21, Eva Nagy 410, Ioana 
Dogaru 403, Zoe Roman 384, Ma
ria iosif-Nichifor 428, Ibolya Ka- 
tona 416 (de la gazde cea mai 
bună jucătoare a fost Cyllak 423), 
respectiv. Al. Naszodl 841, St. 
Boariu 853, C. Stamatescu 871, 
V. Ivan 863, Al. SzCkely 841 șl 
I. Bosu 911 — recordul arenei 
(de la gazde — Stock — 903). In 
jocurile de a doua zi s-au re
marcat din echipele noastre Ibo
lya Katona — 432 și C. Stama
tescu — 890.
• Meciuri restante din campio

natul masculin. Divizia A : Me
talul Roman — Rulmentul Brașov 
5162—5206 (scor individual 3—3), 
Constructorul Galați — Rafinorul 
Ploiești 5098—4754 (6—0), Metalul
Hunedoara — CT.R. Timișoara 
5127—5146 (3—3).

început întrecerea cu o mare 
ambiție șl, deși Slăvei a primit 
un goi de la 8 m (Svendsen), 
au ajuns să conducă cu 2—1 $1
3— 2, golurile fiind pe rînd în
scrise de Popescu, Slăvei, Ro
bertson șl Nastasiu. Era minutul 
7 de joc șl se părea că el vor 
reuși să obțină prima victorie. 
Din păcate, totul avea să se do
vedească un simplu foc de paie, 
ta continuare, poloiștii americani, 
Îndârjiți cum rar i-am văzut ta- 
tr-o competiție oficială, s-au 
lansat tatr-o serie de contraa
tacuri fulgerătoare, obligindu-i pe 
sportivii români să greșească re
gulat ta apărare, ta 13 minute, 
Siman (de 3 ori) și Robertson 
(2) au concretizat acțiuni rapide, 
întorcând rezultatul de la 2—3 
la... 8—3 1 Pur și simplu incre
dibil. Scorul final de 8—4 (2—2,
4— 1, 1—0, 1—1), pentru reprezen
tativa S.U.A., a fost stabilit de 
Slăvei. Au condus Martinez (Cu
ba) și Exerov (Bulgaria).

Alte rezultate : R. F. Germania
— Italia 5—4 (1—0, 1—0 1—3,
2—1) ; S.U.A. — Bulgaria' 6—3 
(3—0, 2—1, 1—1, 0—1) ; Ungaria
— U.R.S.S. 4—3 (1—1, 1—2 1—0,
1—0) ; Italia — U.R.S.S. 6—6 (2—1, 
1—1, 2—3, 1—1).

Miercuri seara formațiile Ro
mâniei și Italiei, care nu reali
zaseră piuă in acel moment nici 
o victorie, au luptat pînă la epui
zare pentru cele două puncte 
puse în joc. Românii au început 
mai bine șl au condus cu 2—0, 
dar campionii lumii, mal activi 
ta fața zonei noastre și profi- 
tind de forma foarte slabă a por
tarului Sptau, au ajuns ca ta re
priza a treia să conducă cu 6—3. 
Ultimele minute, însă, ne-au o- 
ferit faze dramatice. Sportivii 
noștri au jucat o ultimă repri
ză așa cum de fapt trebuiau să 
evolueze în toate meciurile de 
pînă acum șl cu un efort deo
sebit au reușit să egaleze cu 
20 de secunde înainte de sflrșl- 
tul partidei. Scor final : 8—8 (2—2, 
1—î, 0—2. 5—2). Au marcat CI. 
Rusu 2, Costraș 2. Nastasiu, Po
pescu, Slăvei și Rus, respectiv 
De Magistris 5, Steardo 2 și Ga
lii.

Au condus slab Blahn (R. F. 
Germania) șl Tsantas (Grecia).

ta alt meci, Ungaria — Bulga
ria 8—4 (1—1, 3—1, 1—0. 3—2).

Adrian VASILIU 

sportivă. Nutrim speranța că ei 
vor fi capabili să se prezinte 
la nivelul reputației cîștigată 
de predecesorii lor și că se vor 
comporta la înălțime in con
fruntarea cu cei mai valoroși 
pugiliști ai continentului. Este 
ceea ce numeroșii iubitori ai 
sportului că mănuși din țara 
noastră așteaptă de la Daniel 
Radu, Tiii Cercel. Ion Budușan, 
Teodor Dinu și de la ceilalți 
reprezentanți ai boxului româ
nesc la campionatele continen
tale care încep sîmbătă la 
K81n. Le urăm mult succes !

Mihai TRANCA

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
CROSUL „KFPES SPORT- DO

MINAT DE ATLEȚU ROMANL 
Tradiționala competiție Interna
țională de cros, desfășurată pe 
străzile Budapestei, pentru tro
feul revistei „Kepes Sport-, a 
fost dominată de atlețil români, 
care au ocupat primele două 
locuri In clasament. Primul a 
trecut linia de sosire Florea 
Șandru, cronometrat pe distanța 
de 6.200 km cu timpul de 16:10,2. 
El a fost urmat de Aurel Ni cu
les cu — 16:11 șl Seppo Nikarl
(Finlanda) 16:12.

SELECȚIONATA DE POLO (TI
NERET) învingătoare. Tur
neul internațional de polo pe 
apă de la Varșovia s-a încheiat 
cu victoria selecționatei de ti
neret a României, care a întrecut 
în finală cu 6—2 (1—1, 1—1, 0—0, 
4—0) reprezentativa Poloniei. în 
partida pentru locul 3, echipa 
Cehoslovaciei a dispus cu 12—5 
(1—0, 3—0, 5—3, 3—2) de forma
ția secundă a Bulgariei.

H. TOBOC LA 200 M PLAT, 
în concursul internațional atle
tic de la Lisabona, proba mas
culină de 200 m plat a fost cîș
tigată de bulgarul Vladimir Iva
nov cu timpul de 21,1 sec ur
mat de Naumenko (U.R.S.S.) — 
21.7 șl Horia Toboc (România) 
22,6.

„TURUL CICLIST AL REGIU
NILOR- ÎN ITALIA. Desfășurată

ECHIPELE R. P. CHINEZE Șl UNGARIEI
CAMPIOANE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ

Jucătorii români evoluează in probele individuale
PHENIAN, 2 (prin telex). Echi

pa noastră feminină de tenis de 
masă a ocupat locul 10 în cla
samentul final al campionatului 
mondial, cu 3 locuri mai aproape 
de titlu față de precedenta edi
ție, dar credem că s-ar fi. putut 
clasa și mai bine. In partidele 
pentru locurile 9—12 ea a învins 
formația Angliei cu 3—1 (Ale
xandru — Hammersley 2—0) șl 
a pierdut la cea a R. F. Germa
nia cu 2—3, cele două victorii 
fiind obținute de Ferenczi la 
Kriiger (2—1) și de dublul Mi- 
huț — Ferenczi la Hirschmiiller 
— Kriiger 2—1. Maria Alexandru 
a pierdut ambele partide de 
simplu, iar Ferenczi a fost în
vinsă de Hirschmiiller.

Titlul mondial și „Cupa Corbil- 
lon- au revenit, pentru a treia 
oară consecutiv, echipei R. P. 
Chineze, care a învins reprezen
tativa R.P.D. Coreene cu 3—1. 
Rezultate parțiale : Ge Xinai — 
Pak Yung Sun 0—2, Zhang Dey
ing — Pak Yong Ok 2—0, Zhang 
Li, Zhang Deying — Pak Yong 
Ok, Hong Gil Son 2—0 și Zhang 
Deying — Pak Yung Sun 2—1.

La masculin, titlul mondial și 
,^Cupa Swaythling- au fost cu
cerite de formația Ungariei, care 
reușește acest succes deosebit, 
pentru a 12-a oară în istoria 
C.M., după 27 de ani.

Jucătorii unguri au dovedit o 
formă excepțională, care le-a 
dat posibilitatea să întreacă for
mația R. P. Chineze de data a- 
ceasta de un nivel mal scăzut

• TELEX > TELEX
ATLETISM • La Los Angeles, 

J. Stanford a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului la 100 m plat — 10,12. • 
Nou record mondial pe 20 km 
marș : G. Leliâvre (Franța) — 
lh22:19,4 (v.r. A. Solomin —
lh22:59,4).

AUTO • Marele Premiu al 
Spaniei a fost cîștlgat de Patrick 
Depailler (,,Llgier“) — medie o- 
rară 154,449 km. L-au urmat Car
los R^uteman șl Mario Andretti 
(ambii pe ,,Lotus“). în clasa
mentul C.M. (formula 1) conduc 
P. Depailler șl G. Villeneuve —

și pierde in
Pe terenurile de tenis de la 

Club de Campo din Madrid au 
început întîlnirile competiției fe
minine pe echipe „Cupa Federa
ției-, la care iau parte 31 for
mații de pe toate continentele, 
încă în prima zi, echipa Româ
niei a dispus cu 2—1 de echipa 
Mexicului, în urma rezultatelor 
parțiale : Mariana Simionescu — 
Alejandra Vallejo 6—3, 8—6, Lu
cia Romanov — Maria Llamas 
6—3, 6—2, Llamas, Vallejo — Si
mionescu, L. Romanoy 6—3, 6—2. 
Considerată favorită nr. 6 pe ta
bloul de joc, echipa României a 
întîlnit în optimile de finală pu
ternica formație a Elveției, care 
eliminase Danemarca cu 3—0. Din 
păcate, privată de prezența lide
relor el, Virginia Ruzlci șl Flo
rența Mihai (accidentate), echipa

In 6 etape, totalizînd 984 km, cursa 
s-a încheiat cu victoria rutie
rului sovietic Serghei Suhuru- 
cenko, urmat de coechipierii săi 
Aleksandr Averin — 1a 6 sec., 
Serghei Nikitenko — la 2:07, 
Said Guseinov — la 2:13. Pe lo
cul 10, Teodor Vasile (România) 
— la 5:21. In prima parte a ul
timei etape, cu plutonul, pe lo
cul 7, a sosit ciclistul român 
Valentin Ilie. în a doua semieta- 
pă, disputată în circuit la Livor
no. Valentin Die s-a clasat pe 
locui 8

FINALA TURNEULUI ZONAL 
FEMININ DE ȘAH. înaintea ulti
mei runde, la Zalaegerszeg, con
duce Maria Ivanka (Ungaria) cu 
5 p, urmată de Elisabeta Polihro- 
niade (România). Suzana Veroczy 
(Ungaria) și Kveta Eretova (Ce
hoslovacia) — cu câte 41/2 p. 
Gertrude Baumstark (România) 
totalizează 31/2 p. Rezultate în
registrate în runda a 8-a : Po- 
lihroniade — Ivanka remiză ; 
Bau m stark — Makad remiză ; 
Eretova — VerSczy remiză. Din
tre cele 10 participante la tur
neu, primele 5 clasate se cali
fică pentru turneul interzonal.

★

Turneul internațional feminin 
de șah de la Hyăres (Franța) a 
continuat cu runda a șasea, în 
care maestra româncă Ligia Jic- 
man a învins-o pe jucătoarea 

ca de obicei. Scor 5—1 I Rezul
tate parțiale : Gergely — Guo 
Yuehua 2—6, Jonyer — Li Qiwei 
2—0, Klampar — Li Zhensi 2—0, 
Jonyer — Guo Yuehua 1—2, Ger
gely — Li Zhensi 2—1 și Klampar 
— Li Qiwei 2—1.

Clasamentul primelor 10 echipe 
din categoria I : feminin : 1. 
R. P. Chineză 2. R.P.D. Core
eană, 3. Japonia, 4. U.R.S.S.,
5. Ungaria, 6. Suedia. 7. Ceho
slovacia, 8. iugoslavia, 9. R. F. 
Germania. 10. România; masculin: 
1. Ungaria, 2. R. P. Chineză. 3. 
Japonia, 4. Cehoslovacia, 5. Fran
ța, 6. R.P.D. Coreeană, 7. U.R.S.S., 
8. Suedia, 9. Iugoslavia, 10. An
glia... 17. România.

Ziua de 1 Mai a fost zi de 
odihnă, în cursul căreia oaspeții 
au luat parte la manifestări, cul- 
tural-artistice deosebit de fru
moase prilejuite de sărbătoarea 
internațională a oamenilor mun
cii.

La reluarea întrecerilor, a în
ceput disputarea calificărilor în 
diversele probe individuale, la 
care iau parte șl Teodor Gheor- 
ghe și Simion Crișan care susțin 
câte 4 meciuri pentru a ajunge 
pe tabelele probei. Ambii au și 
susținut cîte două întâlniri, pe 
care le-au cîștigat detașat. La 
3 mai intră în concurs, la sim
plu feminin. Alexandru, Mîhuț 
și Ferenczi, care au de jucat cu 
sportive deosebit de puternice.

Mircea COSTEA

• TELEX • TELEX •
20 p, urmați de J. Laffite și C. 
Reuteman — 18 p.

HANDBAL • La Rostock, în meci 
retur pentru finala C.C.E.: Empor 
— T.V. Grosswaldstadt 18—16. în
vingători în tur cu 14—1-0, handba- 
lflștii din Grosswaldstadt au cîș- 
tigat trofeul. • T.S.C. Berlin 
(R.D. Germană) a cucerit „Cupa 
cupelor- (feminin), învingînd la 
Budapesta, în returul finalei, pe 
Ferencvăros cu 20—15.

PENTATLON • Campionul 
mondial Pavel Lednev (U.R.S.S.) 
a cîștlgat concursul de la

fața Elveției
României a fost învinsă cu 2—1 : 
Mariana Simionescu — Petra 
Delhees (campioana Elveției) 
7—9, 7—9 ; Lucia Romanov —
Christiane Jolissaint 6—3, 6—1 ; 
M. Simionescu, L. Romanov — 
Delhees, Jolissaint 4—6, 2—6.
ALTE REZULTATE : R. F. Ger
mania — Coreea de Sud 3—0,’ 
Franța — Indonezia 3—0, Italia — 
Thailanda 3—0, U.R.S.S. — Por
tugalia 3—0, Suedia — Israel 3—0. 
Belgia — Irlanda 3—0, Cehoslova
cia — Ungaria 3—0, Anglia — 
Noua Zeelandă 3—0, Japonia — 
Norvegia 3—0, Olanda — Argen
tina 3—0, Iugoslavia — Spa
nia 2—1, Australia — Ca
nada 3—0, S.U.A. — Flll- 
plne w.o. ta optimi : U.R.S.S.'
— Luxemburg 3—0. Cehoslovacia
— Suedia 2—1, Anglia — Belgia 
3—0.

franceză Meritai. Vreeken a ciș
tigat la Caldwell, Karakas la 
Michel, Macek la Belle, iar Ah- 
milovskaia a remizat cu Lcma- 
ciko. ta clasament conduce E- 
lena Ahmîlovskala (U.R.S.S.) cu 
5 p, urmată de Corry Vreeken 
(Olanda) — 4’/, p, Caldwell.
Jackson (ambele Anglia) și Ma
cek (Polonia) — cite 4 p, Ligia 
Jicman (România), Lemaciko 
(Bulgaria) și Karakas (Ungaria)
— cu cite 3'/, p etc.

TINERII TENISMANI CÎȘTIGA 
PROBA DE DUBLU. La Atena 
s-a desfășurat cea de a Ii-a e^ 
dițle a „Cupei Acropolis", com
petiție organizată de federația 
de tenis din Grecia, la care au 
luat parte sportivi și sportiv* 
sub 21 de ani, din Cipru, Belgia, 
Bulgaria, Elveția, Franța, Grecia. 
R. F. Germania, Italia, iugosla
via, Polonia, România, Suedia, 
Turcia, Ungaria șl Uniunea So
vietică. Antrenorul Dumitru Vi
zirii a Însoțit pe sportivii ro
mâni : Camelia Chiriac, Livlu 
Mancaș șl Laurențiu Bucur. 
Proba de dublu băieți a fost clș- 
iigată de cuplul român Mancaș — 
Bucur, care a invins in finală 
redutabilul cuplu belgian Boucher
— Boileau, acesta din urmă com
ponent al echipei de „Cupa Da
vis" a țării sale.

Rezultate ale sportivilor ro
mâni. Dublu băieți, finală : Man
caș, Bucur — Boucher, Boileau 
3—6, 6—3, 6—4, 7—6 ; semifinală : 
Mancaș. Bucur — Jacobsson, 
Fransso (Suedia) 6—2, 6—3. In
probele de simplu, Mancaș și 
Camelia Chiriac au trecut cite 
un tur : Mancaș l-a învins cu 
6—1, 6—1 pe Minov (Bulgaria),
fiind apoi eliminat cu 6—2, 6—2 
de vest-germanul Keretic, iar 
Camelia Chiriac a învlns-o cu 
6—3, 6—2 pe Mabille (Belgia) șl 
a fost învinsă cu 6—1, 7—5 de 
Salnikova (U.R.S.S.), cîștigătoare 
a turneului.

AGENDĂ FOTBALISTICĂ
Programul fotbalistic interna

țional al acestei săptămîni, în 
cadrul campionatului european 
interțărl, a debutat cu meciul 
Luxemburg — Cehoslovacia, dis
putat marți la Luxemburg 
(grupa a 5-a preliminară). Au 
cîștlgat fotbaliștii cehoslovaci cu 
3—0 (1—0). • La Chorzow (în
grupa a 4-a), echipa Poloniei a 
întrecut cu 2—0 (1—0) formația
Olandei. • La Budapesta (în 
grupa a 6-a), Ungaria — Grecia 
0—0 O La Viena (în grupa 
a 2-a), Austria — Belgia 0—0. 
• In preliminariile C.E. (tine
ret), la Zwolle (Olanda) : Polo
nia — Olanda 3—2 (2—1) a Cam
pionate de fotbal : Iugoslavia 
(et. 25) : Zagreb — Vojvodma. 

1—0, Partizan — Osijek 0—0, Na- 
predak — Dynamo Zagreb 2—2, 
Buducnost — Radnicki Niș 1—0, 
Hajduk Split — OFK Belgrad 
3—0, Olimpia Liubliana — Zelez- 
niciar Sarajevo 2—1, steaua Roșie 
Belgrad — Borac Banja Luka 
1—0, Sloboda Tuzla — Velez 
Mostar 1—1, Sarajevo — Rijeka 
3—2. în clasament conduce Haj
duk 37 p ; Spania (et. 29) : Real 
Sociedad — Valencia 1—0, Espa- 
nol Barcelona — Real Madrid 
1—1,. Atletico Madrid — C. F. 
Barcelona 1—1, Gijon — Las 
Palmas 3—1. In clasament : L 
Real Madrid (40 p), 2. Gijon
(38 p).

TELEX • TELEX @
Warendorf (R.F. Germania), cu 
5 343 p., urmat de A. Csăszâri
(Ungaria) — 5 304 p și L. Hor
vath (Ungaria) — 5 295 p.

RUGBY a La Hilversum, în 
C.E. (gr. B) : Olanda — Maroc 
17—21 (9—11).

ȘAH • In turneul de la Mont
real, după 14 runde, conduce M. 
Tai — 91/2 p, urmat de A. Karpov 
— 9 p (2) și L. Portisch — 7’/2 P 
(2). • Sovieticul Gari Kasparov 
(16 ani) a cîștigat turneul de la 
Banja Luka, totalizînd ll1/2 p 
(din 15). L-au urmat Andersson 
și Smejkal — cîte 91/, P-


