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CONGRESUL
1 

I

al Partidului Comunist Român
In continuarea lucrărilor 

sale, Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român a examinat și 

. aprobat informarea Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la compoziția 
partidului, la întărirea con
tinuă a rîndurilor sale și in
tensificarea activității de edu
care a comuniștilor.

Plenara apreciază în mod 
deosebit rezultatele obținute 
în dezvoltarea și creșterea 
partidului, structura sa socia
lă și națională, calitățile po
litice, morale și profesionale 
ale comuniștilor, care conferă 
organelor și organizațiilor de 
partid o înaltă competență în 
exercitarea misiunii conducă
toare a partidului, sporesc 
capacitatea lor de mobilizare 
și educare a oamenilor mun
cii, asigură condiții pentru 
abordarea și soluționarea pro
blemelor vitale ale dezvol
tării economice și sociale.

Aprobînd sarcinile organe
lor și organizațiilor de partid 
în legătură cu creșterea rîn
durilor partidului, plenara a 
subliniat necesitatea ca și în 
viitor criteriul fundamental 
la primirea în partid să-1 
constituie calitățile politice, 
morale și profesionale ale ce
lor care solicită să devină 
membri de partid. Este nece
sar să fie primiți în partid 
cei mai înaintați muncitori, 
țărani și intelectuali, cei mai 
merituoși studenți, alți oa
meni ai muncii, care ’ mili
tează neobosit pentru îndepli
nirea hotărîrilor de partid și 
de stat și care, prin întreaga 
lor activitate, prin compor
tarea lor, sînt exemple însu- 
flețitoare în munca profesio
nală și obștească.

Plenara consideră că una 
din preocupările importante 
ale organelor și organizații
lor de partid trebuie să fie 
munca perseverentă pentru 
educarea partinică, ridicarea 
nivelului politico-ideologic și 
cultural al tuturor membri
lor de partid, astfel îneît a- 
ceștia să-și îndeplinească cît 
mai bine sarcinile de mare 
răspundere ce le revin in so
cietatea noastră socialistă.

In continuare, plenara a 
dezbătut informarea Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R. despre activitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de stat și obștești pri-

vind examinarea și rezolva
rea scrisorilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii. 
Plenara a apreciat că numă
rul sporit de scrisori, sesizări 
și cereri adresate conducerii 
partidului, organizațiilor de 
partid, organelor de presă, 
instituțiilor de stat și ob
ștești centrale și locale consti
tuie o expresie a democratis
mului orînduirii noastre so
cialiste, a strînsei legături 
dintre partid și masele largi, 
a preocupării oamenilor mun
cii pentru aplicarea hotărîri
lor partidului și guvernului, 
pentru perfecționarea întregii 
activități sociale.

Plenara a criticat neajunsu
rile existente încă în soluțio
narea sesizărilor și propune
rilor oamenilor muncii și a 
stabilit măsuri pentru îmbu
nătățirea în continuare a în
tregii activități în acest do
meniu. Plenara a subliniat 
necesitatea înlăturării orică
ror fenomene de birocratism, 
tărăgănare și lipsă de solici
tudine față de cererile îndrep
tățite ale cetățenilor, a spo
ririi preocupării și răspun
derii pentru soluționarea a- 
cestora și a atras atenția or
ganelor de partid, de stat, 
economice și obștești asupra 
necesității de a imbunătăți 
întreaga lor activitate privind 
rezolvarea sesizărilor și cere
rilor oamenilor muncii. Acti
viștii de partid și de stat, 
cadrele cu munci de răspun
dere din toate domeniile de 
activitate — indiferent de 
funcțiile lor — au îndatori
rea de a organiza exemplar 
primirile în audiență și rezol
varea scrisorilor, de a fi mo
del de exigență și principia
litate în respectarea legilor, 
ele a sluji cu devotament 
interesele populației.

In continuare, Plenara a 
ascultat raportul ministrului 
forțelor armate —• tov. Gene
ral colonel Ion loniță — cu 
privire la pregătirea de luptă 
și politică a forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Ia înzestrarea lor cu 
armament și tehnică militară.

Plenara Comitetului Central 
dă o înaltă apreciere nivelu
lui general de pregătire, stării 
moral-politică și disciplinei 
forțelor armate, înzestrării, 
dotării și pregătirii trupelor, 
condițiilor de instruire, edu
care și de trai ale militarilor,

considerîndu-le corespunzătoâ- 
re stadiului de dezvoltare la 
care a ajuns țara noastră, ce
rințelor asigurării securității 
patriei. Strîns uniți în jurul 
partidului și guvernului, ofi
țerii, subofițerii 
întreaga noastră 
mează neabătut 
ternă și externă 
a guvernului, își 
cu cinste îndatorirea de a a- 
păra cuceririle revoluționare 
ale poporului român.

Ținînd seama că atîta timp 
cît există imperialism există 
și pericolul de agresiuni și 
războaie, Comitetul Central 
al partidului consideră nece
sar să se manifeste și în vii
tor întreaga grijă și atenție 
pregătirii de luptă și politice 
a ofițerilor și soldaților, în
zestrării armatei cu armament 
și tehnică de luptă modernă, 
ridicării continue a capacită
ții de apărare a țării.

Paralel cu preocuparea de 
a asigura din import tehnica 
de luptă modernă, Plenara a 
stabilit măsurile corespunză
toare în vederea intensificării 
producției de armament și 
tehnică de luptă, pentru a sa
tisface în cele mai bune con- 
dițiuni nevoile armatei.

Consecvent politicii sale, că 
atîta timp cît se menține pac
tul militar agresiv N.A.T.O., 
este necesar Tratatul de la 
Varșovia, România, ca stat 
socialist, forțele sale armate 
își vor aduce și în viitor con
tribuția, împreună cu forțele 
armate ale celorlalte state 
participante la acest Tratat, 
precum și ale tuturor țărilor 
socialiste la apărarea cauzei 
păcii și securității internațio
nale.

Plenara și-a exprimat depli
na convingere că militarii for
țelor noastre armate, orga
nele și organizațiile de partid 
din armată vor , munci și in 
viitor cu devotament și abne
gație pentru perfecționarea 
pregătirii de luptă și politice, 
pentru întărirea ordinei și dis
ciplinei, a capacității de luptă 
a tuturor unităților și marilor 
unități, pentru a-și îndeplini 
înalta lor misiune față de pa
trie, față de cauza socialis
mului și păcii.

Lucrările ședinței plenare a 
C.C. al P.C.R. continuă.

și soldații, 
armată ur- 
poiitica in- 
a P.C.R. și 
îndeplinesc

Sfera» a fost eliminată din „C. C. E.“ la volei
Aseară, la riorcasca, Spartan Drno
în al doilea 

finalele „C.C.E." la volei, cam
pioana României, Steaua, a 
fost învinsă pe teren propriu 
de către campioana Cehoslo
vaciei, Spartak Brno, după 
mai bine de două ore de- joc. 
Scor : 2—3 (15—4, 8—15, 15—5, 
6—15, 10—15). Partida a în
ceput în nota de dominare a 
Stelei. Cu un blocaj decis, 
cu atacuri variate în care ex
celează Bartha, Rotaru și Bîn
da, cu o apărare fermă în li
nia a doua, asigurată de Ior
ga, Cristiani și Poroșnicu, în 
sfîrșit cu un joc rapid, în 
continuă mișcare, Steaua și-a 
sufocat pur și simplu adver-

meci din semi- sarul care pînă să-și organi
zeze jocul, s-a trezit învins 
cu 15—4 ! în setul al doilea 
steliștii slăbesc ritmul și sînt 
nevoiți să lupte din greu pen- 

• tru a stăvili iureșul oaspeți
lor. Cu excepția echilibrului 
existent la început, cînd sco
rul a alternat pînă la 4—4, 
inițiativa a fost tot timpul de 
partea echipei Spartak și... 
8—15. în setul trei campionii 
noștri au o puternică reve
nire, cîștigînd ușor cu 15—5. 
Setul următor trebuia să de
cidă calificarea. Și tocmai a- 
cum steliștii cad inexplicabil, 
chiar la început. Au fost con
duși tot timpul la diferențe

a învins cu 3-2 
apreciabile și au cedat cu 
6—15. Ratînd calificarea, vo
leibaliștii bucureșteni n-au 
mai avut resurse și oaspeții 
cîștigă ultimul set cu 15—10.

Au jucat formațiile — 
Steaua: Poroșnicu (Crețu, Mâ
nu), Rotaru (Poroșnicu), Cris
tiani (Stamate), Bartha (Po
roșnicu, Andreica), Bînda, 
Iorga (Rauch); Spartak : Pet- 
lak, SVOBODA, LIPA (P. 
Schenk, Stanko), B. SCHENK 
(M. Koudelka), D. KOUDEL- 
KA, Derka, (M. Koudelka). 
Au arbitrat J. Lajos și R. Da- 
noezi (Ungaria).

Ion DUMITRESCU

Un atac, reușit dl bucureștenilor
Foto t T. ROIBU

Azi, în meciul retur din „C.C.E."

Dinamo-Ț.S.K.A. Moscova (f)
La numai 24 de ore de la 

partida Steaua—Spartak Brno, 
iubitorii voleiului din Capitală 
vor avea prilejul să vadă o 
altă formație românească evo- 
luînd în ;,C.C..E." —• Dinamo
București (fete), care întîlneș- 
te azi, de la ora 18,30. în sala' 
din șos. Ștefan cel Mare, in 
meci retur, redutabila garnitu
ră moscovită Ț.S.K.A. După 
cum se știe, prima întîlnire, 
desfășurată la Moscova, s-a 
încheiat cu 3—0 în favoarea 
voleibalistelor sovietice. Sar
cina jucătoarelor noastre este, 
desigur, mai ușoară de data 
aceasta, deoarece terenul pro
priu le conferă o încredere 
sporită în forțele lor. în ve
derea meciului, Dinamo a sus
ținut marți, cu selecționata

Școlii sportive nr. 1, un joc 
de antrenament, în care cam
pioanele au manifestat un po
tențial ridicat și multă poftă 
de joc. Iată și sextetul cu care 
vor aborda partida : Bogdan, 
Șorban, Ivănescu, Popescu, I- 
liescu și Constantinescu. în 
tabăra adversă domnește, de 
asemenea, optimismul. Antre
norul Miron Viner nu se de
cisese încă asupra echipei cu 
care va începe meciul. Ori
cum, publicul bucureștean va 
putea urmări evoluția cunos
cutelor Poneaieva, Re iova, 
Gureeva, Vinogradova, Evte
eva, Vaientovici, Cehova, Ro
gozina și Alexandrova.

Arbitrează cuplul iugoslav, 
Alex. Costier — Nilos Jovialei.

Naționala feminină
de volei a Mexicului 
din nou la București

vor descinde, pe 
simpaticele

Vineri seara . __ 
aeroportul Băneasa, __ .... 
voleibalist© mexicane, iar sîmbă- 
tă dimineața vor pleca, tot 
avionul, la Timișoara unde 
întîlni în aceeași seară pe proas
păt promovata în divizia A, Uni
versitatea din localitate. Partida 
cu studentele timișorene va fi re
petată duminică dimineața. în a- 
celași loc, după care, luni’ dimi
neața coechipierele surorilor Isa
bel și Carmen Rodriguez vor re
veni la București pentru a juca 
în compania Penicilinei din lași 
ultimul meci al turneului lor.
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La o centrare a lui Sasu, Ion Ionescu reia cu capul spre poarta apărată de Oprea

In pag. a 3-a
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Cu 6 zile înaintea
meciurilor de fotbal
de la Linz și Olsztyn

I
i 
i
i
i

și perspectiva

DE LA LOCUL VIITOAREI

mediteraneana

Cu maestru! emerit al spartului ION ȚIRIAC

„Cupa Davis

INSTANTANEE

Retrospectiva

Discutăm cu Ion 
Țiriac, la orizontal, luat 
în primire „amicalmen- 
te" de doctorul Eugen 
Cristea, maseur de cir
cumstanță, după antre
namentul de ieri dimi
neață al Davis-cupma- 
nilor noștri, la Progre
sul. încerc ăm să sta
bilim un bilanț — va
loric, nu strict nume
ric — al celui de-al 
doilea raid peste ho
tare, în acest an. Pri
mul, se știe, s-a sol
dat cu o dominație 
destul de netă a tenis- 
manilor români asupra 
celor indieni, la ei a- 
casă. Era în lunile noas
tre de iarnă. A urmat 
un voiaj în direcție o- 
pusă, spre Riviera și 
sudul peninsulei italie
ne. Acum, pauză de

respirație înaintea pri
mei apariții pe teren 
propriu, mult aștepta
tul meci cu danezii, ad
versarii noștri din pri
mul tur al „Cupei Da
vis'1. începem, cronolo
gic, cu retrospectiva 
mediteraneană :

— Ce rezultate se 
înscriu în palmaresul 
tenisului românesc 
după această etapă 
de competiții peste 
hotare ?

Celebrul rever-piston 
semnat „Tiri“. 

Foto: A. NEAGU

dată au fost
I

victorii 
teste 
apoi 
neul 
tania

Cu totul,
ne

Țiriac. Ca 
la Roma 
„Parioli"
și Palermo,

sînt 7 
reamin- 
Cannes,
— tur-
— Ca

de

fiecare
înscrise victorii româ
nești în 
culine și
Interviu

probele mas- 
cele de mixt.
consemnat de
Radu VOIA

(Continuare 
în pag. a 4-a)
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Semifinalele de box
ale juniorilor mici

n-au satisfăcut
Foarte puțin box (în adevăratul înțeles al cuvîntiilui), 

aseară, în semifinalele juniorilor mici, disputate în sala clu
bului Grivița Roșie. Majoritatea pugiliștilor s-au angajat 
în schimburi violente de lovituri, neglijînd nepermis de 
mult propria apărare. Numai C. Iancu (Steaua), Șt. Vitalios 
(Chimia orașul Gh. Gheorghiu-Dej), E. Gorea (Voința 
Reghin) și FI. Costinescu (Nicolina Iași) au descrețit, întru- 
cîtva, frunțile spectatorilor. Este regretabil că antrenorii 
se ocupă prea puțin de îmbogățirea bagajului cunoștințelor 
tehnice, cu atît mai mult cu cît acești boxeri se află la 
începutul activității sportive, cînd deprinderile greșite pot 
fi corectate mai ușor.

Rezultate tehnice : C. Iancu b. p. Gh. Zamfir; Șt Vi
talios b. p. P. Panaitescu ; A. Moraru b. p. L. Horvath; 
S. Puiu b. p. I. Coțofan ; E. Gorea b. p. A. Memet; N. Duca 
b. p. C. Păun ; C. Hoduț b. ab. 3 S. Guliman ; P. Toma 
b. p. N. Prunea ; I. Fuicu b. p. Z. Stroe; C. Lică b. p. 
D. Penciu ; I.Gîrdea b. dese. 3 
F. Oprea ; I. Vlad b. p. 
A. Iacob ; F. Costinescu b. p. 
C. Adetu ; V. Giurgiucă b. 
K.O. 2 Șt. Grancea ; A. Dinu 
b. p. D. Stoica; I. Mihoc b. 
p. A. Vass ; A. Coroianu b.p. 
P. Preoteasa; I. Paraschiv 
b. ab. 2 Șt. Pîrvu. Azi, de la 
ora 17, în sala Floreasca, se
mifinalele juniorilor mari.

(R. C.).

Delegatul A.I. B.A
a sosit la București

sosit în Capitală, 
la Londra, dl.

Aseară a 
venind de
Harry Richard Banks, secre
tarul administrativ al Asocia
ției internaționale de box ar
mator, care va urmări întîl- 
nirea dintre selecționatele de 
tineret ale României și Ita
liei, în calitate de delegat al 

A.I.B.A.

Consfătuire metodico - științifică

Cabinetul metodlco-științific al C.J.E.F.S. Mureș organizează în ziua 
fle 27 aprilie 1968 consfătuirea metodico-Știintifică cn tema: ..Studiul pro 
ceselor de refacere a organismului sportivilor de performantă Și stabi
lirea de mijloace de refacere rapidă”. Sînt invitați să partfeipe antre
nori, profesori de educație fizici, medici, biochimici, tehnicieni șl 
sportivi.

i
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IN „CUPA DINAMO**

„Cupa Dinamo", 
competiție de fot
bal organizată cu 
prilejul celei de-a 
20-a aniversări a 
clubului, și re
zervată echipelor 
de juniori, 
gramează
pe stadionul 
șos. Ștefan 
Mare, ultima 
Pă: Rapîd 
Progresul
15,30) și Dinamo 
— Steaua (ora 
17,00).

pro- 
astăzi 

din 
cel 

eta-

(ora
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INTERNAȚIONAL
AL ZIARIȘTILOR

SPORTIVI

I
I
I
Ifi ucureștiul va găzdui de la 30 apri

lie la 5 mai lucrările celui de-al 
XXXll-lea congres al Asociației In- I 
ternaționale a Presei Sportive — ■ 
A.I.P.S. La acest Congres si-au dat 
întîlnire delegați din 32'de țări 
europene, sud-americane, africa

ne și asiatice, președinți și membri 
ai conducerii asociațiilor' naționale de 

ziariști.
Primul Congres internațional al pre

sei sportive a avut loc la Paris, la 3 
iulie 1924, dată la care s-a și constituit 
Asociația Internaționaiă a Presei Spor
tive — A.I.P.S., prin asocierea grupă
rilor naționale de ziariști specializați 
în sport și membri individuali din 
aceeași categorie de ziariști. Asociația 
și-a înscris ca scop în statutul său dez
voltarea spiritului de întrajutorare și 
solidaritate între ziariștii sportivi din 
întreaga lume, apărarea intereselor mo
rale și profesionale ale acestora pe 
plan international, obținerea pentru zia
riștii sportivi înlesnirea îndeplini
rii misiunii lor profesionale în cele mai 
bune condiții.

In ultimii ani, A.I.P.S. și-a cîștigat 
un mare prestigiu internațional. Rîndu- 
rile sale s-au îngroșat continuu. în pre
zent ziariști din 30 de țări posedă le
gitimații A.I.P.S., veritabile pașapoarte 
sportive pe stadioanele lumii. Anul 
acesta, la București, își vor depune 
candidatura asociațiile ziariștilor spor
tivi din Indonezia, Congo (Kinshasa), 
Mali și Liban.

A.I.P.S. este o asociație internațională 
recunoscută de Comitetul Internațional 
Olimpic, membră a Uniunii federațiilor 
internaționale sportive de specialitate, 
calități care i-au dat posibilitatea să 
acrediteze _și~ să asigure ziariștilor mem- 

chiar acelora care nu 
membrii săi cele mai 
lucru. La Jocurile O- 
de la Grenoble unde 
de ziariști, A.I.P.S. a

bii ai A.I.P.S. și 
au devenit încă 
bune condiții de 
limpice de iarnă 
au lucrat 1 400 ... ___ ............... . _
dat dovada utilității și maturității sale, 
înșiși președintele asociației, dl. Felix 
Levitan, și secretarul său general, An
toine Herbauts, au dirijat vasta 
muncă de garantare a condițiilor op
time de activitate a ziariștilor.

Ziariștii sportivi din România sînt 
organizați in Asociația presei sportive, 
de pe lingă Uniunea Ziariștilor din 
România, cu circa 80 de membri activi, 
dintre care majoritatea sînt și membri 
ai A.I.P.S.

Gazetari de sport din tara noastră 
s-au numărat printre primii membri ai 
acestei organizații internaționale, încâ 
din 1924, deși activitatea lor a fost 
sporadică. în ultimii ani tradiționala 
legătură cu A.I.P.S. a fost reluată, dez
voltată și permanentizată. Delegații 
asociației noastre au luat parte la ul
timele congrese, dîndu-și o contribuție 
din ce în ce mai activă. Anul trecut 
asociația noastră a prezentat două 
moțiuni privind popularizarea mișcării 
sportive a țărilor în curs de dezvoltare 
și stimularea schimburilor de ziariști 
sportivi între asociațiile naționale. Am
bele moțiuni au fost adoptate la cel 
de-al XXXI-lea Congres al A.I.P.S.

în toamna trecută, președintele 
A.I.P.S. a făcut, ia invitația Asociației 
noastre, o vizită în România, cu care 
prilej a cunoscut activitatea ziariștilor 
sportivi de la noi.

Programarea în țara noastră a celui 
de-al XXXll-lea Congres al A.I.P.S. atestă 
prețuirea acordată asociației noastre.

Congresiștii vor dezbate activitatea 
A.I.P.S. din ultimul an, vor stabili 
tivele pe anul în curs și își vor 
Comitetul director pe următorii 

ani. La Congres va lua parte și 
portantă delegație mexicană, în 
cu Gonzales Ruz, vicepreședinte 
A.I.P.S., și Rafael Solana, șeful de presă 
al J.O. din Mexic.

Colegii noștri de peste hotare vor 
avea prilejul ca, pe timpul șederii lor 
în țara noastră, să cunoască cîte ceva 
din realizările mișcării noastre sportive, 
din cele ale presei sportive române, să 

viziteze centre economice, culturale, 
sportive și turistice românești. în zilele 
care urmează ei vor începe să sosească.

Le urăm bun venit, succes deplin 
tuturor delegaților la Congresul A.I.P.S. 
al anului olimpic 1968, de la București !

Aurel NEAGU 
președintele Asociației Presei Sportive
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O echipă românească de fotbal
în Canada și S.U.A.

• Numeroase alte
Numeroase echipe românești 

de fotbal vor susține, în vi
itorul apropiat, meciuri ami
cale, în țară și străinătate. 
La 15 mai, Selecționata divi
zionară va întîlni Allemania 
Aachen, iar la 29 mai echipa 
belgiană F. C. Bruges, antre
nată de Hoffling. în continu
area turneului pe care-I va 
întreprinde în România, F. C. 
Bruges se va deplasa ța Con
stanța, unde va întîlni Fa
rul (la 1 sau 2 iunie) și Se
lecționata de tineret (la 4 sau

meciuri internaționale
5 iunie). în aceeași perioadă 
(29 mai—6 iunie), Sparta Rot
terdam va susține 3 jocuri în 
țara noastră. F. C. Sochaux 
va efectua, la rîndul ei, un 
turneu de 4—5 partide, care 
va fi inaugurat la 16 iunie.

Una dintre echipele bucu
reștene (Dinamo, Rapid sau 
Steaua) va pleGa, în iulie, în- 
tr-un turneu de șase meciuri 
în Canada și Statele Unite, 
unde va întîlni echipe din 
liga profesionistă, recent în
ființată. Suita de jocuri va

In finala „Cupei Primăverii"

Juventus — Ri pensia
Astăzi, de la orele 17. pe 

stadionul Republicii are loc 
finala „Cupei Primăverii", 
între Juventus București și 
Ri pensia Timișoara. La sfir-

șitul meciului va avea loc 
festivitatea de premiere, pa
tronată de revista „Magazin" 
și de 1. S. Loto—Pronosport.

amicale
începe la Toronto (8 iulie) și 
va continua la Atlanta <10 
iulie) și Boston (13 iulie).

Alte trei formații românești 
(două bucureștene și F.C. Ar
geș, vor juca, în perioada de 
vară, în Belgia, Olanda și 
R. F. a Germaniei.

IERI, IN njROPA
• Meciuri amicale de fotbal. 

La 
1—0 (0—0).
POLONIA TURCIA 
(2-0).

Kiev i U.R.S.S.-BELG1A
La Chorzow s

8—0

• în semifinalele „C.C.E." t 
Manchester United — Real 
Madrid 1—0 (1—0).

• în preliminariile olimpice, 
la Leipzig: R. D. GERMANĂ — 
BULGARIA 3—2 (3—1). învin
gători în tur cu 4—1. fotbaliș
tii bulgari se caliîică pentru 
turneul fina] din Mexic.
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CU 6 ZILE ÎNAINTE
DE LINZ ȘI OLSZTYN

ANTICIPĂRI

primei

ale unor
34

Și 
din 
ce

și 35, 
Radu 
pozi- 
apre-

selecțio- 
cu Aus- 
noastră 
părerile

siste- 
folosit 
1—4— 
Barbu, 

în

Păreri
Mai sint citeva minute pînă la începerea meciului. In cabina de la Republicii, 

Coman, Deleanu și Grozea sint aproape gata...

în sprijinul 
prea izolate —

■ a antrenamentul de ieri
■ al lotului au fost de 
“ față și unii antrenori

ai echipelor divizionare A. 
Ei au urmărit cu interes 
jocul fotbaliștilor 
n-ați pentru meciul 
tria. La cererea 
cîțiva și-au spus 
asupra evoluției în' ansam
blu a formației probabile, 
ca și asupra unor jucători. 
Iată pe scurt ce ne-au de- 
clcira/t *

ȘT. COVACI (Steaua) : 
Majoritatea fotbaliștilor 
care au participat la jocul 
de antrenament au mani
festat o poftă de joc deo
sebită. Deși echipa este al
cătuită din jucători apar- 
ținînd mai multor formații, 
ei s-au înțeles bine, au re
alizat unele faze Me efect.

antrenori

Se simte lipsa lui Pîrcălab 
în atac. în ce privește or
ganizarea apărării o con
sider bună, mai cu seamă 
că Dinu se comportă exce
lent, iar Hălmăgeanu in
spiră multă siguranță prin 
jocul lui sobru...

R. COSMOC („U“ Cra
iova): Comportarea indivi
duală a jucătorilor che
mați la lot este mult supe
rioară față de primul an
trenament, efectuat acum 
două săptămîni, la Snagov.. 
Mai sînt de făcut unele 
retușuri în jocul pe mijlo
cul terenului, în sincroni
zarea fazelor de trecere 
din atac în apărare și in
vers. Dobrin, Dinu, Iones
cu, Barbu, Hălmăgeanu și 
Grozea rai-au părut cei 
mai buni...

C. DRĂGUȘIN (Progre
sul) : După felul cum s-au 
mișcat jucătorii, cred că 
în echipă sînt incluși cei 
mai in formă fotbaliști de 
care dispunem la această 
oră. Asemenea meciuri de 
antrenament sînt utile. De 
mult nu am auzit publicul 
răsplătind cu aplauze atit 
de călduroase pe jucători. 
Dinu, Grozea, Hălmăgeanu, 
Dobrin, Barbu sînt în for
mă — se poate conta si
gur pe ei...

La cabine, cîteva cuvin
te de Ia ANGELO NICU- 
LESCU : „A fost Un antre
nament reușit, echipa și-a 
dat drumul la joc... Sper 
că reintrarea lui Pîrcălab 

spori eficiența ataca

Așadar, 6—3 (2—0) Ia ulti
ma verificare publică a lotu
lui național, aflat cu numai 
o săptămînă înaintea meciu
lui cu Austria. Mai impor
tant însă decît rezultatul fi
nal (realizat în fața unei ti
nere formații, voluntară în 
acțiuni, dar prea puțin omo
genă) ni se par cele cîteva 
observații referitoare la evo
luția de ansamblu a 
noastre reprezentative.

în ceea ce privește 
mul de joc, echipa a 
ca așezare de bază : 
3—3 ; cu Ivănceseu, 
Hălmăgeanu și Deleanu 
fața lui Coman ; cu Grozea, 
Dinu și Dobrin — la mijloc 
și cu Sasu, Ionescu și Kallo, 
în linia I.

In situațiile de atac, Gro
zea și Dobrin au „urcat** pe 
culoarele lor 
„vîrftirilor** 
un timp ■— în apărarea aglo
merată (cu lanul — „libero‘T) 
utilizată de lotul de tineret 
II. Mai inventiv decît Grozea, 
piteșteanul s-a descurcat mai 
bine în ofensivă, creând, îm
preună cu Kallo și Ion Io
nescu, cîteva combinații de 
mare efect. în repetate rîn- 
duri, Dobrin și-a încercat „ti
rul** din afara careului, în
scriind golul doi, printr-un 
șut expediat de la 25 m.

Trecut pe aripa dreaptă, în 
repriza a Il-a, Grozea a

pe 
de 
de

în țările cu fotbal bun, na
ționala se alcătuiește fie 
trama unei mari echipe 
club, fie că beneficiază 
serviciile unor fotbaliști exce-
lenți, care au mare capacitate 
de coeziune tactică, acomo- 
dîndu-se reciproc, după 2—3 
antrenamente efectuate îm
preună (vezi, echipa Europei 
alcătuită în ocazii jubiliare). 
Acolo nu se întrerupe campio
natul. în prezent, la noi nu 
există astfel de echipe, capa
bile să ofere naționalei un 
mănunchi de 6—7 jucători, și 
nici fotbaliști de clasă cu un 
puternic instinct de acomoda
re rapidă. De regulă, echipa 
reprezentativă a fost concepu
tă ca o formație de club, izo
lată de contextul campionatu
lui, desfășurarea acestuia fiind 
subordonată, prin numeroase 
întreruperi, preparativelor na
ționalei. A fost o mentalitate 
de sacrificare a competiției in
terne, în favoarea unui labo
rator care prepara 18—20 de 
jucători, în speranța că va re
zulta o formație puternică. 
Astfel, se declanșa un cerc vi
cios. într-un fotbal mediocru, 
nici primii 18—20 de jucători 
nu pot fi niște stele. Și atunci, 
chiar dacă ar sta împreună 
365 de zile și de nopți, tot nu 
va apare o formație în stare 
să biruiască marile echipe ale 
continentului. Șansele de reu-

fost mult mai constructiv în 
joc decît Sasu, colaborînd Ia 
golul trei („un-doi“ cu Iones
cu) și înscriindu-1 pe al cin
cilea.

După accidentarea lui Dinu, 
echipa noastră reprezentativă 
n-a mai acționat unitar. Deși 
a marcat un gol, Oblemenco 
a navigat cînd la mijlocul 
terenului, cînd în față, dez- 
membrînd într-0 oarecare mă
sură echipa, în rîndul căreia 
— după 6-—I) — și-a făcut 
loc și un sentiment de auto- 
mulțumire. în situațiile de a- 
părare, unul din mijlocași, 
Dinu, s-a repliat lîngă Barbu 
și Hălmăgeanu (urmărindu-1 
pe Doru Popescu, înaintaș 
central retras), oferindu-le 
posibilități să „acopere** late
ral sau frontal în funcție de 
fază. Uneori, însă, trio-ul din 
fața porții lui Coman a ma
nevrat mai greoi, scăpîndu-i 
de sub supraveghere pe înain
tașii adverși (min. 
cînd Doru Popescu 
au șutat la poartă 
ții lejere). Iată de 
ciem că acestor jucători -— 
care ocupă importanta zonă 
frontală din fața propriei 
porți — este necesar să Ii se 
traseze sarcini ceva mai pre
cise ; astfel îneî-t Dinu și 
unul din cei doi fundași cen
trali să marcheze strict vâr
furile adverse pentru 
celui de al doilea 
central (Barbu sau

geanu) posibilitatea să 
pere" singur.

După pauză, apărarea a su
ferit modificări structurale, 
dar sistemul defensiv s-a șu
brezit evident în momentul 
în care s-a produs accidenta
rea lui Dinu (entorsă). Au 
intervenit, pe deasupra, și 
unele greșeli individuale (Mo
canii și Barbu) care au stat 
la baza primelor două go
luri înscrise de „tineret1*. Se 
poate conchide că echipa a 
aplicat, destul de elastic, 
icleea de joc, dar fisurile au 

. fost mai vizibile în situațiile 
de apărare, cînd angrenajul 
a acționat incoerent. Și a- 
ceasta — nota bene .' — în 
condițiile unui joc disputat 
în -compania unei formații 
neexperimentate. Opinăm, to
tuși, pentru formula de apă
rare folosită în prima repriză 
cu Coman — Ivănceseu, Bar
bu, Hălmăgeanu, Deleanu. La 
mijloc : Grozea, Dinu (bine 
înțeles în cazul în care va 
fi pe deplin restabilit), Do
brin. în față : Pîrcălab (care 
aseară afișa optimism, spu- 
nîndu-ne că entorsa de du
minica trecută este ca și vin
decată), Ionescu, Kallo.

Dar să așteptăm și verdic
tul selecționerilor...

GÎNDURILE A DOI DEBUTANȚI
a oferi 
fundaș 

Hălmă-

șită ale laboratorului rămîn 
modeste și hazardate, iar dau
nele aduse fotbalului intern 
sînt enorme, anulîndu-i-se și 
perspectivele sale.

Ne așteaptă preliminariile 
campionatului mondial. își a- 
snmă cineva responsabilitatea 
sacrificării campionatului pen- 

•țru pregătirea reprezentativei, 
garantînd 
mexicană 
met ? Am 
temerarul 
să vedem 
oarece o simplă afirmare ver
bală a responsabilității de tipul 
„vă garantez cu tot simțul 
răspunderii", rostită de multe 
ori, cu morga de rigoare, în 
federația de fotbal, nu va mai 
obține, probabil, adeziunea ni
mănui.

Pregătirea și alcătuirea re
prezentativei trebuie realizate 
pe fundalul campionatului. Să 
nu mai fie declarată „perioadă 
excepțională" fiecare etapă an
terioară campionatului mon
dial, să nu mai fie ignorată în 
acest răstimp problematica fot
balului intern. Un singur prin
cipiu armonizează fotbalul in
tern cu echipa reprezentativă, 
principiul care concepe fotba
lul unei țări ca un edificiu. 
Dacă fundația e solidă, poate 
susține firesc o echipă națio
nală puternică. Să nu mai fie 
inversarea raporturilor logice I

calificarea la ediția 
a Cupei Jules Ri- 
vrea să vedem ne 
acela și, mai ales, 
ce oferă în qaj, de-

I

GH. GROZEA

de 
de

la Dinamo 
mi-am pro- 
de zece ori 
CRESC ra
ce pot.
ca o inten- 

" răutăcioa-

la

Reprezentativa de tineret 
admonestată

de echipa
fost verificate trei e- 
tineret, prin fata co- 
selectie perindindu-se

chipe 
misiei 
peste 40 de jucători sub 23 de 
ani. Echipa preconizată pentru 
întîlnirea cu similara Poloniei 
s-a comportat puțin cam alar
mant. Ne-am întîlnit cu blaza
rea jucătorilor noștri, care a- 
pare ori de cîte ori ei capătă 
certitudinea unui loc din cele 
11. Apoi s-a întîmplat ceva fi
resc, în fond. Linia mediană 
Pop —■ Dumitru n-a rezistat, a 
fost timidă. Ultimul, în special, 
un tînăr al cărui talent trans
pare Ia fiecare execuție teh
nică, s-a dezechilibrat puțin, 
scos din mediul echipei sale, 
care i-a facilitat și susținut, re
cent, debutul în divizia națio
nală. O partidă în deplasare 
pretinde însă jucători trecuți 
de primele emoții, capabili să 
suporte toate rigorile cunos
cute. Accidentările lui Kis și 
Lucescu s-au adăugat și ele la 
dificultățile pentru alcătuirea 
formației. Antrenorii Dlncă 
Schileru și Vintilă Mărdărescu 
ne-au declarat că ea va fi defi
nitivată astăzi la prînz. în atenția 
lor s-au impus recent Sălceanu

Capitalei
și Jercan. Dacă nu vor surveni 
aite impedimente, antrenorii se 
gândesc Ia următorii: Niculescu 
— Crețu, Boc, N. Ionescu, Pă- 
ciulete (Anca), Sălceanu, Din- 
cuță (Pop), Radu, Oprișan, Cu- 
perman, Jercan (Lucescu).

Meciul cu Polonia, oi îl apre
ciază drept un prim test de ve
rificare și începutul unei peri
oade pregătitoare, în ambianta 
fotbalului internațional, pentru 
o pleiadă de tineri jucători des
tul de înzestrată.

— 21 (le ani, 
kg; RÂDUCA- 
de ani, 1,89 m,

31 de

COMAN
l, 85 m, 79 
NU — 21 
91 kg ; DATCU 
ani, 1,76 m, 70 kg ; 1VAN- 
CESCU — 26 de ani, 1,76
m, 72 kg ; SÂTMAREANU
— 24 de ani, 1.85 m. 82 
kg; BARBU — 30 de ani,
l, 75 m, 70 kg; IIÂLMA- 
GEANU — 27 de ani, 1,83
m, 78 kg; MOCANU — 
26 de ani, 
DELEANU
l, 73 m, 66 
GIIELI —
m, 67 kg ;
de ani, 1,78 m, 
PIRCALAB —
l, 73 m, 67 kg ;
— 23 de ani, 1,72 m, 70 
kg ; OBLEMENCO — 23 de 
ani, 1,83 m, 80 kg ; I. IO
NESCU — 30 de ani, 1,70
m. 70 kg ; SASU — 29 de 
ani, 1,73 m, 67 kg ; KALLO
— 25 de ani, 1,69 m, 65 
kg ; DOBRIN — 21 de ani, 
1,82 m, 78 kg.

Media de vîrstă a celor 
18 jucători : 25

Media 
1,77 m.

Media 
73 kg.

® Cei
vin de la 9 echipe : F. C. 
Argeș, Rapid, Petrolul. 
Steagul roșu, Dinamo Bucu
rești, Politehnica lași, Fa
rul, Universitatea Craiova 
și Steaua.

® Jucătorii convocați 
provin din 7 centre: 
București, Pitești, Ploiești, 
Brașov, Iași, Constanța și 
Craiova.

@ Au revenit în lot: 
Sătmăreanu, Hălmăgeanuj 
Ghergheli, Sasu, Kallo. 
Dobrin și Coman.

1,77 m, 72 kg ;
— 23 de ani, 

kg ; GHER- 
26 de ani, 1,71 
C. DINU — 20

70 kg ;
26 de ani,

GROZEA

Medicul lotului 
are cuvintul

Înaintea partidei de 
Linz, am aceleași emoții pe 
care le-am încercat intr-o 
zi de martie a anului 1961. 
Aveam 15 ani și debutam 
la Metalul Tîrgoviște — 
chipă 
tr-un 
triva 
debut 
1—0 și i-am 
arădeni. De atunci, 
cat mereu „scară" 
manței. La 16 ani, 
butat în naționala 
niori, mai ttrziu. am fost 
promovai in reprezentativa 
de tineret și acum sin! în 
fata împlinirii celui 
mare, vis din viața 
debut în naționala 
niori și de aceea la 
să dau totul pentru 
culorilor noastre!

mai
mea : 

de se- 
Linz am 
victoria

jocul 
ca și la 
contri-

Mai ales de cînd am fost 
„schimbat" de 
(pentru Boc), 
pus să muncesc 
mai mult ca să 
loric și să arăt

Să nu o lirati 
tie de „revanșă
să, dar trecerea mea for
tuită la Petrolul m-a ambi
ționat extraordinar.

In ultima vreme, 
„mi-a mers" și sper 
Linz să mi aduc o
buție eficientă pentru Obți
nerea unui rezultat bun.

Doresc nespus de mult 
să-mi onorez debutul în e- 
chipa națională cu un gol.

Măcar unul I

a

Atletismul și-ar fi dorit, la 
un campionat național măcar 
jumătate dintre spectatorii 
care au venit pe „Republicii" 
ca să urmărească verifica
rea aleșilor în reprezentativele 
naționale „A" și de tineret. 
Antrenamentul s-a desfășurat 
deci într-un decor viu,
fost public, la propriu și la 
figurat, stârnind interes 
comentarii. I indiscutabil, 
tribunele stadionului 
Dealul Spirii au venit 
suporterii cei mai fideli 
balonului rotund, 
diază distincțiile 
tre. categorii și < 
derbauri și jocuri 
oare nu strâmbă 
iubesc fotbalul ca 
dent fără motiv, 
numai pentru că 
bal. Da meciurile-test de ieri 
nu s-a fluierat, nu s-a hui
duit, nu a fost imitat ciripi
tul vrăbiilor și nimeni n-a 
fredonat acel refren pueril, 
învățat și practicat de școlari 
(înainte de a fi ajuns la exa
menul de capacitate) după 
victoriile sportive din recrea
ția ma.re. Cu mici excepții 
(care întăresc regula) oame
nii au fost serioși, pentru că 
își dădeau seama că un.a din 
cauzele care a contaminat, 
de mediocritate fotbalul nos
tru a fost tocmai lipsa de se
riozitate.

în această tribună severă, 
înarmată cu exigență și aten
ție. am întreprins un sondaj, 
culegînd păreri, gînduri, 
opinii.

— In ceea ce privește fot-

și 
în 

din 
ieri, 

ai
care repu- 
făcute în- 

c-lase, între 
fără miză, 
din nas și 

i atare, evi- 
, numai și 
este... fot-

balul, ne lipsește răbdarea, 
este părerea inginerului» Eu
gen GOLEANU, de la Banca 
de investiții. Așteptăm ame
liorări spectaculoase (și mi
raculoase) peste noapte. Per
sonal, urmăresc de mulți ani 
viața sportivă. aproape că 
trăiesc în mijlocul ei, 
n-am reușit să-mi fac o 
rere PRECISA despre un 
t.renor, un selecționer, un 
rector tehnic de națională. 
Caracterul efemer al acestor 
funcții (sau atribuții, dacă do
riți), se răsfrînge în mod 
direct asupra ’ rezultatelor 
muncii lor. Chiar și cel mai 
genial pictor, dacă va fi în-

i unui 
va fi ca-

dar 
pă- 
an-
di-

tr erupt la jumătatea 
tablou, opera lui 
ducă...

— Răbdare, de 
dare, intervine 
Radu STRAJA, 
răbdare are o 
pare că noi am atins-o. Dacă 
nu cumva am 
mult. Pe mine 
deranjează grava 
tență a publicului, care strică 
în loc să ajute. Văd fotbal 
de 33 de ani. Înainte, din 
7—8 000 de spectatori 90 la 
sută erau cunoscători rafi
nați ai fotbalului. Nu afirm 
că numai din cauza asta se 
juca mai bine.

— Eu văd fotbal de 46 de 
ani!, intervine pensionarul 
Petre RADULESCU, de pe 
timpul cînd jucau Teclu, Nae 
Secăreanu, doctorul Stroescu, 
Onoriu Nicolau. Nu publicul 
este de vină, ci jucătorii. 
Duc o viață nesportivă. Bo-

acord, răb- 
tehnologul 

Dar, orice 
limită. Și se

depășit-o de 
personal mă 

incompe-

Materiale redactate de C. MANTU, V. CHIOSE, G. NICO-
LAESCU, R. BALABAN, M. POPESCU, P. VINTILĂ, OV. IOA-
NITOAIA. Foto s A. NEAGU,

dola se culca o dată cu găi
nile și bea lapte ca Pele...

— S-ar putea să fie așa. in
tervine Ghenrghe AGARIȚEI, 
funcționar Ia Editura agro
silvică, dar din această așa- 
zisă „viață nesportivă" s-a 
făcut un slogan și un para
van al insucceselor. Refuz să 
cred că patru sau cinci mii 
de fotbaliști sînt, absolut toți, 
bețivi. Ar 
răposatul, 
dumnezeu 
jucau, nu

— Fotbaliști buni avem, 
spune Sever RÂDULESCU, 
strungar la IRA București, 
tinere talente, de asemenea. 
Fotbalului îi lipsește pasiu
nea. Procentul de membri 
susținători înregistrați în con
tabilitatea cluburilor 
elocvent în acest sens.

— Pasiunea 
stă în raport 
țional cu 
lui, este 
BAIEȘU, 
vatorul 
be seu".

— Reabilitarea 
trebuie să înceapă 
litarea spectacolului fotba
listic, declară artistul emerit 
Colea RAUTU.

— Avem maeștri ai balo
nului rotund, în adevăratul 
sens al cuvîntului! Poate că 
nu vor fi omiși pentru meciul 
cu Austria: Pîrcălab, Ion Io
nescu, Dumitriu II,' Dobrin, 
Grozea, Dinu... Și Gheorghe 
LUCIU, istoriograf este gata 
să se substituie selecționeri
lor, alcătuind pe loc, în tri
bună, o echioă infailibilă pen
tru jocul de Ia Linz.

Dar începe meciul vedetă. 
Sînt uitate supărările vechi 

și se aprind speranțe noi. De 
ce, oare, iubesc oamenii atît 
de mult fotbalul ? Probabil 
pentru că n-au nici un motiv 
ca a—o faoă,»*

fi ridicol! Bar atici, 
și Bazil Marian, 

să mă ierte... Dar 
se jucau...

este

spectatorului 
direct propor- 

pasiunea jucătoru- 
de părere Iulian 
asistent la Conser- 
„Ciprian Porum-

fotbalului 
cu reabi-

e-
de divizia B — în- 

meci de Cupă, împo- 
U.T.A.-ei. A fost un 
fericit. Am învins cu 

eliminat pe 
am ur- 
perior- 

am de- 
de ju-

După antrenamentul 
aseară, dr. Dumitru Tomescu 
ne-a declarat:

..După cum ați văzut, jucă
torii 
nitudinea forțelor, 
antrenamentul trecut 
marcă o neașteptată schim
bare în bine. Sînt

s-au prezentat în ple-
Față de

se re-

PLOAIE
DE GOLURI!

LOTUL DE TINERET I—
BUCUREȘTI TINERET 1—3 

(1-1)

TINERET:

Au marcat : STEFANESCU 
(min. 23 și 66), R. IONESCU 
(min. 83) pentru București, 
CUPERMAN (min. 14 din 11 
m) pentru Lotul de tineret.

LOTUL DE
Moldovan — Kis (Crețu — 
min. 46), Boc, N. Ionescu, Pă- 
ciulete, Dumitru, Pop (min. 
46 Coman), Lucescu (min. 61 
D. Ene), D. Ene (min. 46 — 
Dembrovschi), Tătaru II, Cu- 
perman.

BUCUREȘTI TINFRET : 
Ivanovici — Ștefan (min. 46 
— Costea), Marinescu, Grama 
(min. 66 — Gheran), Caniț- 
chi (min. 46 — Ivan), Mi- 
reuță, Ștefănescu, Pantea 
(min. 46 — R. Ionescu), A- 
lecu (min. 46 — Marica),
Iordăneseu (min. 46 I. Con
stantin), Manea.

foarte 
mulțumit din acest punct de 
vedere, deoarece constat că 
apelul făcut antrenorilor și 
medicilor de la cluburi a 
găsit ecou favorabil. Grija 
față de fotbaliștii intrați în 
vederile selecționerilor a fost 
mai mare. Probele efectuate 
în cantonament și sondajul 
medico-pedagogic ne-a con
firmat starea bună a tuturor 
celor ce au venit.

— Dar Pîrcălab ?
— Are o entorsă tibio-tor- 

siană de gradul doi. După 
examenele de siguranță (ra
diografii) 
nu trebuie forțat la antrena
mentul de azi. El este sub 
îngrijirea doctorului M. Cris- 
tea de la Dinamo. Recupera
rea la echipă, pentru dumi
nică, face posibilă participa
rea Iui și la meciul de la 
Linz.

am apreciat că

de

de

de ani. 
înălțime:

greutate :

18 jucători pro-

KarJ PO1NTNER Vhmg

presa austriacă a propus să i 
.se încredințeze de pe acum lui 
Stastny pregătirea echipei na
ționale în vederea meciului eu 
România.

echipa 
cu 

este 
care

Un nou gol pentru echipa Capitalei

LOTUL NAȚIONAL A—LO
TUL DE TINERET

(2—0)

Au marcat : KALLO (min. 
9), DOBRIN (min. 21), I. IO- 
NESCU (min. 51 si 55). GRO
ZEA (min. 57), OBLEMENCO 
(min. 65), respectiv RADU 
(min. 71 si 76), PANICI (min. 
85).

LOTUL A : Coman (min. 
46 — Răducanu) — Ivănceseu 
(min. 46 Sătmăreanu), Barbu, 
Hălmăgeanu, Deleanu (min. 
46 Mocanu), Grozea (min. 46 
Ghergheli), Dinu (min. 58 O- 
blemenco), Dobrin, Sasu 
(min. 46 Grozea), I. Ioneseu, 
Kallo.

TINERET II : Oprea (min. 
46 Vișan) — Crețu (min. 46 
Ștefan), Anca, lanul, Alexiu, 
Sălceanu, Dincuță (min. 60 
Guțuli), Radu (min. 46 Șchio
pii), Oprișan, Doru Popeșcu 
(min. 46 Radu), Jercan (min. 
46 Panici).

VEȘTI DIN AUSTRIA
VIENA, 24 (prin telex.).
La adunarea generală a Fe

derației austriece de fotbal, 
care a avut loc la Innsbruck, 
s-a hotărît ca antrenorul de 
pînă acum al naționalei, Ilans 
Peser, să fie eliberat din aceas
tă funcție. Noul antrenor fe
deral a fost ales in persoana 
Iui Leopold Stastny, care s-a 
ocupat pînă acum de pregăti
rea echipei din prima ligă 
Wacker — Innsbruck. El va în
cepe să conducă antrenamen
tele naționalei austriece la 1 
iulie.

Federajia de specialitate i-a 
acordat puteri depline lui 
Stastny care este astfel unicul 
răspunzător pentru toate pro
blemele sportive ale echipei.

Corespondență specială pentru SPORTUL

El a preluat, prin urmare, ma
rea majoritate a atribuțiilor 
antrenorului federal Erwin 
Alge.

Imediat după ce s-a făcut 
eunoscută această schimbare,

Primul titular din 
Austriei pentru întîlnirea 
România a fost stabilit : 
vorba de Guști Starek, 
joacă Ia F.C, Niirnberg. Cei
lalți component! vor ii desem-

nați după intilnirile internațio
nale de azi după amiază (n.r. 
ieri). Astfel, cunoscuta forma
ție Rapid joacă în cadrul „Cu
pei Rappan" cu Dukla Praga, 
iar Linz A.S.K. întîlnește pe 
Dinamo Zagreb.

Starek deși rănit ușor Ia un 
umăr urmează să îmbrace pen
tru prima oară tricoul echipei 
naționale. Sîmbăta trecută el a 
jucat contra echipei M.S.V. 
Duisburg pe care F.C. Niirn- 
berg a învins-o eu 4—1,



Avem convingerea

Interviul
Gustavo

Olimpice de vară

Ați vrea

țara 
mîn-

Olimpice de vară 
va găzdui capitala 
vor fi onorate cu 
președintelui aces- 

GUSTAVO DIAZ

pe 
restituit 

care 
fie

ca servim cauzei pacu
acordat de președintele Mexicului, 
Diaz Ordaz, In legătură cu Jocurile

cauzei păcii în momente di
ficile pentru omenire, accep- 
tînd să reunim tineri de pe 
toate meridianele în între
ceri atletice și sportive des
fășurate sub semnul priete
niei și al frăției. Aceste în
treceri, vor avea, de aseme
nea, un aspect cultural 
care Mexicul l-a 
Jocurilor, fapt de 
noastră trebuie să 
dră.

ÎNTREBARE:
ne spuneți în ce fel 
va desfășura „Olimpia- 
culturală" ? Vor fi puse 
valoare diferitele aspec- 
ale manifestărilor fol

Jocurile 
pe care Ie 
Mexicului 
patronajul 
tei țări, 
ORDAZ.

In legătură cu acest eve
niment, președintele Mexicu
lui a acordat reprezentanților 
presei un interviu.

ÎNTREBARE: Evenimen
tul principal al acestui an 
va fi cea de-a XlX-a edi
ție a Jocurilor Olimpice. 
Fondurile pe care Mexicul 
le alocă pregătirii acestei 
competiții sînt destul de 
însemnate. Vor aduce Jocu
rile Olimpice un beneficiu 
țării gazdă ?
RĂSPUNS: Intr-adevăr,

pentru construirea instalații
lor olimpice am cheltuit Ș» 
vom continua să cheltuim 
pînă în luna septembrie sume 
importante. Nu cred, însă, că 
Mexicul va avea vreun bene
ficiu de ordin economic. Chel-

tuielile noastre 
vor fi mult mai 
mari decît înca
sările. Noi nu ne
am pus candida
tura în vederea 
unor beneficii șl 
nu organizăm 
Jocurile Olimpice 
în acest scop. 
Vom da din bu
zunarul nostru, 
dar Mexicul va do- 
bîndi, în schimb, 
ceea ce noi 
numim un mare 
prestigiu. Cu alte 
cuvinte, numele 
Mexicului va a- 
pare în toate zia
rele din lume, va 
fi auzit la radio, 
la televiziune, va 
fi pe toate buzele.

Bineînțeles, noi 
ne-am străduit să 
reducem la mini

mum bugetul, pretinzînd o 
exactitate scrupuloasă în pla
nurile lucrărilor, în executarea 
lor și înlăturînd cu o severitate 
riguroasă pe intermediarii 
influenți. Am reușit, în ace
lași timp, să obținem cele 
mai bune condiții economice 
în schimbul prestațiilor pe 
care Ie vom efectua cu oca
zia Jocurilor Olimpice. In 
sectorul economisirii fondu
rilor, am ajuns, de exemplu, 
la cifre care n-au fost atinse 
Ia Tokio. Vorbind despre 
drepturile de transmisie pen
tru radio și televiziune, tre
buie să spun că am reușit 
să semnăm cu Statele Unite, 
cu restul continentului, cu 
Europa și Asia contracte mult 
mai avantajoase decît cele 
semnate la Tokio.

Cu toate acestea, Mexicul 
va cheltui cîteva sute de mi
lioane de pesos. In schimb, 
avem convingerea că servim

să 
se 
da 
în 
te
dorice mexicane sau va fi" 
un fel de repetare a pro
gramului de televiziune 
intitulat „Lumea noastră", 
la care participă toate po
poarele lumii ?
RĂSPUNS : Prima ipoteză 

este cea bună. Evident, nu 
vom realiza un spectacol pre
zentat într-o perspectivă di
ferită de a noastră —- cum 
sînt organizate aceste progra
me — ci va reflecta ceea ce 
noi simțim cu mai multă ar
doare. Cred că sîntem cei mai 
calificați să o facem. Vom 
prezenta toată gama de ma
nifestări culturale : de Ia arta 
ingenuă a artizanatului pînă 
la sferele cele mai înalte ale 
picturii, literaturii, muzicii 
etc. Bineînțeles, folclorul 
nostru atît de frumos și bo
gat va deține un loc impor
tant. Vom prezenta toate a- 
cestea, așa cum știm să o fa
cem, cu demnitate și într-un 
decor adecvat. Manifestările 
noastre culturale vor alterna 
cu cele pe care ni le vor tri
mite din toate colțurile lumii 
diferite țări prietene.

FOST
Gummersbach, 
anul 1967 la 

F. a 
învinsă în 
actualului 

Leuterhau-

Campionii
VINȘI ! VFL 
campioana pe 
handbal în sală a R. 
Germaniei a fost 
meciul decisiv al 
campionat de SG 
sen cu 20—13.

5500 de spectatori au asistat 
la această întîlnire care s-a 
desfășurat într-un ritm foarte 
rapid și în nota de superio
ritate a învingătorilor (în tri
couri cu dungi albe pe mi
ned).

Republica Sud-Africană nu a fost 
admisă la J. O. de vară

Hotărîrea Comitetului Executiv 
a! C. 1.0. intră in vigoare

Trimisul nostru special la C.E. de tenis de masă, C. COMARNISCHI, transmite:

Alexandru, Giurgiucă-finaliști la dublu mixt
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Ultimul raport 
anual al UEFA 

prezintă cifre sem
nificative privind 
dezvoltarea fotba
lului european. 
Astfel, tn cele 7 
competiții patrona
te de UEFA (Cupa 
campionilor euro
peni, Cupa cîștigă- 
torilor de cupe. 
Cupa orașelor tir ■ 
guri, Cupa interna 
țională 
Cupa 
trale 
Cupa 
Cupa 
desfășurat, in se
zonul trecut, 442 
meciuri în care au 
evoluat 192 clu
buri. In Cupa cam
pionilor europeni, 
65 de meciuri au 
fost urmărite de 
1 818 228 spectato
ri (în medie 27 972 
de meci), 
Cupelor: 
spectatori 
tat la 61 
(medie : 
Cupa orașelor tir- 
guri — 94 meciuri 

1 486 509 spectatori, 
30 me-

LAUSANNE, 24 (Agerpres). 
— Comitetul Internațional O- 
limpic a anunțat miercuri sea
ra în mod oficial că Repu
blica Sud-Africană nu va fi 
invitată la Jocurile Olimpice 
de vară de la Ciudad de Me
xico, în urma celor 41 de vo
turi primite din partea mem-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Rappan), 
Europei ceri 

(Mitropa ), 
Balcanică si 
Alpilor) s-au

în Cupa
1 231375 
au asis- 
meciuri
20 186),

șî
(15 820) Mitropa 
ciuri și 228 000 spectatori 
(7 600).

UEFA grupează In pre
zent 111 440 cluburi repre- 
zentlnd 436 243 echipe și 
10 968 740 jucători, precum 
și 310 940 arbitri.

CAMPIONAT 
PROFESIONIST DE BOX 

PE ECHIPE
în Statele Unite este exami

nat, în prezent, proiectul unui 
campionat profesionist de box 
pe echipe care ar urma să 
înceapă în toamna acestui an. 
Se preconizează ca acest cam
pionat să se dispute anual 
după modelul campionatelor 
sporturilor de echipă, flecare 
formație prezentînd cîte un 
boxer în cele 11 categorii re
cunoscute de „World Boxing 
Association".

EXPEDIȚIE ÎN HIMALAIA

re-

ani, 
brazi-

pînă la 6000 m altitudine, la 
punctul pe care ni-l arată in 
această fotografie mărită a 
muntelui. Învățătoare de pro
fesie, ea va fi bibliotecara, 
asistenta medicală și specia
lista culinară a expediției.

1958,

NEOBOSITUL 
DJALMA SANTOS

UN CONGRES OLIMPIC

brilor C.I.O., în sprijinul ho- 
tărîriî adoptate de Comitetul 
Executiv. Numai 13 voturi au 
fost împotriva acestei hotă- 
rîri, din cele 54 exprimate 
pînă acum. Voturile care ur
mează să mai fie primite din 
totalul de 71, după numărul 
membrilor C.I.O., nu mai pot 
influența asupra aplicării ho- 
tărîrii, care Intră astfel în vi
goare.

LYON, 24 (prin telefon). — 
Ultima zi a „europenelor", 
miercuri, a adus o oarecare 
înseninare pe frunțile jucăto
rilor noștri. Avînd o evoluție 
mai bună, decît în partidele 
precedente, Maria Alexandru 
și Dorin Giurgiucă s-au cali
ficat în finala probei de du
blu mixt. Pentru a ajunge 
aici ei au depășit cupluri va
loroase ca, de exemplu, cele 
formate de jucătorii sovietici 
Pogosova-Sarkojan și Grin
berg-Amelin.

In rest, pe măsură ce com
petiția se apropia de sfîrșit 
surprizele au continuat să a- 
bunde. De pildă, la simplu 
masculin, parcă vrînd să in
firme un titlu apărut miercuri 
în ziarul „l’Equipe“ —- „Spre 
o finală Alser—-Johansson" — 
cei doi multiplii campioni su
edezi au ieșit din cursa pen
tru titlul Ia simplu, fiind eli
minați de iugoslavul Dragutin 
Surbek și de maghiarul Janos 
Borzsei.

Și întrecerea de simplu fe
mei a înscris o altă surpriză : 
junioara cehoslovacă Ilona 
Vostova (14 ani) a reușit tu
rul de forță 
pe sovietica 
berg, intrînd 
stima pentru 
să lupte acest copil teribil al 
tenisului de masă continental. 
Cealaltă finalistă, Zoia Rud- 
nova 
în dauna 
(Anglia).

O altă 
încordată 
lor a fost 
mai ales prin semifinala Lu- 
zova, Karlikova — Wright, 
Smith. Tn ultimul set, engle
zoaicele au condus cu 19—13, 
însă victoria .a revenit ceho
slovacelor. în partea cealaltă 
a tabloului Maria Alexandru 
și Eleonora Mihălca nu au 
putut stăvili atacurile puter
nice și regulate ale adversa
relor Rudnova și Grinberg.

Rezultatele înregistrate pînă

de a o învinge 
Svetlana Grin- 
în finală. Toată 
felul cum știe

(U.R.S.S.), s-a calificat 
lui Marry Wright

probă . care a ținut 
atenția spectatori- 

cea de dublu femei,

NANGA PARBAT (8125 m). 
„cel mai frumos munte din 
lume" după cum afirmă spe
cialiștii Himalaiei, va fi din 
nou luat cu asalt in această 
primăvară. Din Munchen plea
că o expediție de reputați 
alptniști vest-germani condusa 
de dr. Karl Herrligkoffer. 
Printre participant, o pre
zență inedită — tînăra Bea
trice Kaltenbach, tn vîrstă de 
23 ani. Ea va însoți caravana

ks vîrsta de 39 de 
cunoscutul fotbalist 
lian Djalma Santos, care a 
participat la campionatele 
mondiale din 1954, 
1962 și 1966, va juca pen
tru a 100-a oară în 
prezentativa Braziliei cu pri
lejul turneului ce va fi în
treprins vara aceasta în E- 
uropa. în schimb, celebrul 
Pele va rămîne la Sao Pa
ulo. „El este prea mult ur
mărit de adversari în stră
inătate. în fiecare meci, a- 
ceștia se reped asupra lui 
și deseori îl lovesc" — a 
explicat Joao Havelange, 
președintele Confederației 
braziliene a sporturilor.

STICLA DE ȘAMPANIE
Ziarele din Stockholm re

latează că oficialii echipei 
masculine de tenis de masă 
a Suediei erau atît de si
guri că formația lor va cîș- 
tiga la Lyon titlul de cam
pioană a Europei, încit 
comandat, încă înaintea 
timului meci, o sticlă 
într-un suflet la un bar 
șampanie. Surpriza s-a 
registrat, însă, cu 
minute înaintea 
finalei, cînd s-a 
că șampania.... 
Unul din oficiali 
apropierea sălii 
unde a cumpărat 
sticlă pe care 
s-o exact în clipa 
bitrii consemnau 
Suediei cu 5—3 
U.R.S.S.

LAUSANNE 24 (Agerpres). 
— După hotărîrea Comitetului 
Executiv al C.I.O. în problema 
Republicii Sud-Africane, sediul 
C.I.O. din Lausanne a fost ca
drul a numeroase schimburi 
de vederi pe tema mișcării 
sportive internaționale.

Președintele C.I.O., Avery 
Brundage, a avut o întrevede
re cu Roger Coulon, președin 
tele Federației internaționale 
de lupte și secretar general al 
Asociației federațiilor interna
ționale. Cu acest prilej, s-a 
discutat propunerea organi
zării unui congres olimpic la 
care să participe reprezentanți 
ai C.I.O., ai federațiilor inter
naționale și ai comitetelor o- 
Iimpice naționale. Ultimul con
gres de acest fel a avut loc în 
anul 1930 la Berlin. Pentru ma
joritatea observatorilor, con
gresul propus de Roger Coulon 
ar putea marca o dată impor
tantă în dezvoltarea sportului 
mondial. Un mare organism in
ternațional cum este UNESCO, 
care arată un interes tot mai 
mare problemelor sportului, 
s-ar putea să fie, de aseme
nea, invitat.

Președintele C.I.O. și secre
tarul general al Federațiilor in
ternaționale au căzut de acord 
să se păstreze pînă în anul 
1972 sistemul privind reparti
zarea între C.I.O., Comitetul 
de organizare, Federațiile in
ternaționale și comitetele olim
pice naționale a veniturilor 
realizate la Jocurile Olimpice,

Instantanee de Ia locul viitoarei dispute tenisiste
(Urmare din pag. 1)

Evident, așa cum au remarcat 
și ziarele italiene, am domi
nat prima etapă a acestui 
circuit peninsular, care con
tinuă acum, cu Neapole, Reg
gio Calabria Și culminează cu 
campionatele internaționale 
de la Roma. 
Noi vom reintra 
probabil în aces
te concursuri spre 
sfîrșitul lor.

— Făoînd o a- 
preciere calitati
vă, care dintre a- 
ceste performanțe 
se disting în mod 
deosebit ? .

— Pentru mine 
personal — spune 
interlocutorul nos
tru — desigur, 
contează, în pri
mul rînd cele trei 
victorii în finalele 
de simplu, la Me
treveli, Riesen și, 
bineînțeles, Năs
tase. Dar nu mai 
puțin 
și de 
zultate 
nare, , 
victoriile la aus
tralienii Crealy 
și Alexander. Cel 
dinții poartă a- 
cum nr. 3 in lista

de amatori a deținătorilor 
„Cupei Davis". Tînărul Ale
xander, pe care l-am învins 
cu 6—0, 6—1 este marea spe- 
ranță a antrenorului Harry 
Hopman, „magul" tenisului 
australian, care afirmă că 
elevul său va juca mai bine

decît Newcombe. Deocam-
dată...

— Și dintre rezultatele 
lui Ilie Năstase ?

satisfăcut 
unele re- 

• prelimi- 
cum ar fi

„Recoltă" de primăvară

— Bineînțeles, Ilie se poate 
mîndri cu acea remarcabilă 
victorie la italo-australianul 
Martin Mulligan, cotat nr. 3 
mondial în sezonul trecut de 
specialiștii de peste Ocean. 
Dar eu cred că meciul cel 
mai frumos al lui Ilie Năs
tase este un meci pierdut, cel 
din semifinala cu Metreveli, 
la Cannes. A fost un specta
col de mare tenis și la meci- 
balul ratat copilărește, itn 
„cros" ușor în locul „topspin“- 
ului, care a aterizat în aut, 
i-ar fi oferit și satisfacția 
unei prețioase victorii.

la finale : SIMPLU BĂRBAȚI 
sferturi Surbek—Beleznai 3-2, 
Alser—Stanek 3—0, Johans
son—Neale 3—1, Borzsei—Go- 
moskov 3—0; semifinale Sur
bek—Alser 3—0 (10, 18, 17), 
Borzsei—Johansson 3—2 (20.
—15, 19, —7, 18); DUBLU
BĂRBAȚI sferturi Alser, Jo
hansson—Giurgiucă, Rethi 3-0 
(9, 16, 13); semifinale Stepan- 
cici, Vecko—Beleznai, Jonyer 
3—1 (19, 19, —17, 19), Alser, 
Johansson—Gomoskov, Ame
lin 3—0 (18,17, 19); SIMPLU 
FEMEI, sferturi Rudnova— 
Luzova 3—2( —15, 10, 17, —14, 
.18), Wright—Simon 3—2 (—19, 
—12, 18, 14, 14), Grinberg— 
Geissler 3—2 (11, 12, —10,
—13, 18), Vostova—Ressler 
3—1 (11, —16, 14, 17); semi
finale Rudnova— Wright 3—0 
(11, 17, 20), Vostova—Grinberg 
3—2 (—12, —12, '* “
DUBLU 
xandru, 
hansson 
nova, 
Mihalca 
Luzova,
Smith 3—2 (—17. 13, —13, 17, 
24); DUBLU MIXT tur I Ale
xandru, Giurgiucă—Kalinska, 
Kucinski 3-0, Mihalca, Rethi— 
Jaquet, Schmidt 3—0; tur II 
Alexandru, Giurgiucă—Andre 
Chatton 3—0, Ivan, Negules- 
cu—Kishazi, Beleznai 3-- , 
Vostova, Stanek — Mihalca, 
Rethi 3—0 (15, 11, 19); optimi 
Alexandru, Giurgiucă—Bern
hardt, Andersson 3—1 (—18,
14, 16,17), Rudnova, Gomos
kov—Ivan, Negulescu 3—0 (8,
15, 13); sferturi Alexandru, 
Giurgiucă—Pogosova, Sarko- 
jan 3—0; semifinale, Alexan
dru, Giurgiucă—Grinberg, A- 
melin 3—0 (19, 18, 16), Rudno
va, Gomoskov—Wright, Neale 
3—2 (18, —20, —20,

★

:, 11, 18, . 20);
FEMEI sferturi Ale- 
Mihalca—Neidert, Jo- 
3—2; semifinale Rud- 
Grinberg—Alexandru, 
3—1 (14, —20, 16, 14). 

Karlikova—Wright.

14, 14).

s-au des- 
finale.

— Cîteva considerații pen
tru dublul Țiriac-Năstase ?

,remiză" cu 
Impreu- 
am cîș- 
am fost 

Dublul

— Aci, avem 
Pietrangeli-Mulligan. 
nă cu Ilie Năstase, 
tigat la Roma, dar 
învinși la Palermo,
nostru se menține la o va
loare bună. Eu n-am pierdut 
decît un singur ghem la ser
viciu în toate jocurile, ceea 
ce îmi dă încredere, 
și-a ameliorat acum 
de serviciu cînd se 
trează suficient, mai

Azi noapte tîrziu 
fășurat meciurile 
Pînă la ora la care transmit 
se cunosc cîștigătorii numai 
la 3 probe : simplu femei: 
Vostova (Cehoslovacia)—Rud
nova (U.R.S.S.) 3—2 (20, 19,
—16, —17. 17); simplu băr
bați : Surbek (Iugoslavia) — 
Borzsei (Ungaria) 3—2 (—1.1, 
13, 15, —20, 18) ; dublu femei: 
Luzova, Karlikova (Ceho
slovacia) — Rudnova, Grin
berg (U.R.S.S.) 3—1 (14, 13,
—17, 15).

Iugoslavia — Franța 5-1 (4-1)

$i Ilie 
lovitura 
concen- 
ales.

CONCURSUL CELOR ȘASE
NAȚIUNI LA ÎNOT

Ne apropiem de finele' dia
logului și 
problema 
meciul cu

n-am abordat încă 
la ordinea
Danemarca.

Anglia din nou victorioasa
zilei :

cîteva 
terminării 
constatat 

dispăruse, 
a alergat 
de sport 

o nouă 
a adu- 
cînd ar- 
victoria 
în tata

I
I

I

Concursul de natație al ce
lor 6 națiuni s-a încheiat cu 
victoria sportivilor englezi, 
care au totalizat 104 p. în cla
sament urmează : Franța 90 p, 
Olanda 87 p, Suedia 82 p, 
R.F.G. 77 p și Italia 54 p. în 
afara celor două noi recorduri 
europene (E. Ljunggren 4:45,4 
la 400 m liber și ștafeta Olan
dei 4:35,3 la 4x100 m mixt), în
trecerile de la Stockholm au 
mai prilejuit și alte perfor
manțe de valoare : Schoutsen 
(OI.) 2:12,0 la 200 m spate,- 
Holthaus (R.F.G.) 4:49,4 la 400 
m mixt; Mosconi (Fr.) 4:13.7 la 
400 m liber; Jackson (Ang.) 
61,5 Ia 100 m liber (f); A. Kok 
(OII) 64,8 la 100 m delfin (f). 
(Fr.).

părere ai ?— Ce
— Aceeași pe care 

exprimat-o la sosire, 
roport. Meci dificil, care tre
buie privit cu multă seriozi
tate, pentru a folosi șansa ce 
o avem de a juca pe teren 
propriu cu una din cele mai 
redutabile echipe 
la ora actuală.

Ceea ce urmează 
bat, începînd de 
pe aceleași terenuri care ieri 
au fost gazda primelor antre
namente ale naționalilor 
noștri.

Fotbaliștii iugoslavi s-au calificat în
BELGRAD 24 (prin telefon). 

— Cei 80 000 de spectatori care 
au asistat la partida retur din 
sferturile de finală ale cam
pionatului european, dintre re
prezentativele Iugoslaviei și 
Franței (în tur: 1—1), au pu
tut vedea 
dezlănțuită, 
Debutantul Petkovici — care 
avea să fie cel maj bun din 
„22“ — a deschis scorul în 
min. 4 și tot el a pus în poziție 
de șut pe coechipierul său 
Musemici, autorul celui de-al

semifinalele C. E

eohipa iugoslavă 
în mare vervă.

I
MELOMANUL...

(din „Sportowiec

IN TURNEUL DE TENIS DE LA 
ATX EN PROVENCE, proba de 
simplu masculin a revenit fran
cezului P. Darmon, care în finală 
a dispus cu 7—5, 6—1, 8—6 de 
compatriotul său D. Contet. Te- 
nismanul român Petre Mărmurea- 
nu a fost eliminat în sferturile de 
finală cu 2—6, 6—2, 6—3, 6—1 de 
cîșttgătorul probei. Iată rezulta
tele celorlalte finale : simplu fe
minin : Gale Sherrlff (Australia) 
— Rose Darmon (Franța) 7—5, 
6—1 ; dublu masculin : Fletcher, 
Moore (Australia) — Beust, Contet

Tiparul : I. P. „Informația", sir. Hrezoianu 23—25.

doilea gol (min. 12). După ce 
Giaici majorează scorul în 
min. 14, din nou Petkovici se 
remarcă printr-un „slalom ă 
la Killy", driblînd pe tot te
renul și intrînd cu balonul 
în poarta lui Aubour (min. 
20). în același minut, fran
cezii
rea gazdelor și reduc sco
rul
arată 4—1, cînd echipele plea
că în vestiare pentru pauză. 
După reluare, în min. 65 
Musemici primește balonul de

profită de relaxa-

prin Di Nallo. Tabela

la Giaici și stabilește scorul fi
nal : 5—1.

Au jucat echipele : IUGO
SLAVIA : Pantelici, Fazla- 
ghici. Holțer, Belin, Ramliak, 
Mihailovici, Petkovici, Osim, 
Musemici. Trivici, Giaici ; 
FRANȚA : Aubour, Esteve. 
Quittet, Bosquier, Baeza, Her- 
bet, Djorkaeff, Szczepeniak. 
Guy, Di Nallo, Loubet.

La meci a asistat și Gh. Po
pescu, ca delegat al U.E.F.A.

ți-am 
la ae-

europene,

să fie pro- 
duminică,

Varșovia)

telex
(Franța) 8—6, 4—6. 6—4 ; dublu 
feminin: Aschner (S.U.A.), Sherrlff 
(Australia) — Buding (R.F. a Ger
maniei), Darmon (Franța) 8—6, 
«—3.

■
R.IK VAN LOOY a confirmat for
ma bună în care se află în acest 
sezon, cîștigînd cursa ciclistă 
la Valenciennes. El i-a învins 
sprint pe francezii Anquetil 
Stablinski. fiind cronometrat 
distanța de 78 km cu timpul 
lh 48:00. In primul pluton sosit 
figurat printre alții Samyn, Pou- 
11 dor și Motta.

ÎNTILNIREA DE RUGBY dintre 
selecționatele Portugaliei și Bel
giei, contînd pentru „Cupa Națiu
nilor", a revenit primei din ele cu 
scorul de 8—6 (3—0).

B
LA COMPTON (Oregon), tînarul 
atlet american Reynaldo Brown

IN TURNEUL DE ȘAH DE
BAMBERG, după 11 runde conau- 
ce Keres cu 9 p, urmat de Petro
sian 7'/« p. Ivkov 7 (1), Unzicker, 
Schmidt 7 p.

(17 ani) a realizat în proba de să
ritură în înălțime performanța de 
2,14 m. La Los Angeles, sprinterul 
Stan Alotey a fost cronometrai 
in probele de 100 y și 200 y cu 
timpurile de 9.5 și respectiv 20,7.

—'m, I, i TTTTi7irTiiimnmiiiiiiiimriTn 

TENISMANII PROFESIONIȘTI au 
obținut victorii relativ ușoare In 
turneul „open“ de la Bornemoutn. 
Pancho Gonzales l-a învins cu 
6—2, 6—3, 6—1 pe englezul lies, iar 
Ken Rosewall a dispus cu 6—3, 
6—2. 6—4 de Bluett (Anglia). Sin
gura partidă mai echilibrată a 
fost cea dintre australianul Roy 
Emerson și compatriotul său 
Moore, cîștigată de Emerson cu 
6—1, 8—S, 6—4.

A DOUA PARTIDA dintre marii 
maeștri Mihail Tal și Svetozar 
Glfgoricl, din cadrul sferturilor de 
finală ale campionatului mondial 
de șah, s-a Întrerupt Intr-o po
ziție complicată la mutarea 41.

S
SĂRITORII IN ÎNĂLȚIME FRAN
CEZI, manifestă o formă excelen-

ti. Astfel, tn cadrul unui antre
nament, disputat in condiții de 
concurs, Robert Sainte-Rose a tre
cut peste ștacheta înălțată la 2,18 
m. Rezultate bune au mai obți
nut Elliot — 2,12 m și Madubost — 
2,09 m.

n
SELECȚIONATA FEMININA DE 
VOLEI A MEXICULUI și-a în
ceput turneul în Bulgaria, jucina 
la Sofia cu formația Slavia So
fia. Voleibalistele mexicane au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 3—2 (12—15, 15—8, 15—6, IZ—15, 
15—11).
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