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Bunele relații româno-cambodgiene 
înregistrează un moment de seamă, 
cu largi și profunde semnificații pen
tru evoluția lor mereu ascendentă : 
vizita oficială de prietenie, la invita
ția președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, a Alteței Sale 
Regale, prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei, împreună cu Alteța Sa Regală 
prințesa Monique Sianuk, vizită în
cepută luni în țara noastră.

Sosirea oaspeților are loc într-o at
mosferă sărbătorească, specifică mari
lor evenimente. La aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni sînt arborate drapelele 
de stat ale României și Cambodgiei.

In întîmpinarea oaspeților au venit 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emîl Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Janos Fazekas, Mihai Gere, 
Ștefan Andrei, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, cu soțiile, 
Marin Alexie, ambasdorul Republicii 
Socialiste România acreditat pe lîngă 
Alteța Sa Regală, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia.

Ora 9,45. Avionul, la bordul căruia 
au călătorit solii poporului cambod
gian aterizează.

La coborîrea din avion, Norodom 
Sianuk și prințesa Monique Sianuk 
sînt salutați cordial de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena Ceaușescu. Conducătorii celor 

UN ANGAJAMENT SOLEMN Șl PATRIOTIC AL ÎNTREGII NOASTRE CLASE MUNCITOARE

două țări își string prietenește mîinile, 
își adresează urări călduroase.

In continuarea ceremoniei sosirii, 
comandantul gărzii de onoare prezintă 
raportul. Se intonează imnurile de 
stat ale Cambodgiei și Republicii 
Socialiste România, în timp ce se 
trag 21 de salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat, Norodom 
Sianuk și Nicolae Ceaușescu, trec în 
revistă garda de onoare.

După ceremonialul sosirii, prințul 
Norodom Sianuk și președintele 
Nicolae Ceaușescu iau loc într-o ma
șină deschisă, escortată de motoci- 
ciiști, șj se îndreaptă spre reședința 
rezervată oaspeților.

Mii de cetățeni ai Capitalei, masați 
pe. întregul traseu, de la intrarea în 
Capitală și gînă la reședință, salută 
cu căldură pe conducătorii celor două 
țări, ovaționează îndelung pentru 
prietenia româno-cambodgiană, pen
tru colabo-area dintre țările și po
poarele noastre.

La scurtă vreme după sosire, șeful 
statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cambodgiei, 
Norodom Sianuk, împreună cu per
soanele oficiale cambodgiene care îl 
însoțesc, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit 
luni, la Palatul Consiliului de Stat, 
un dejun în onoarea Altețelor Lor 
Regale prințul Norodom Sianuk și 
prințesa Monique Sianuk.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk 
au rostit toasturi

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit, luni la amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat, în vizită protoco
lară. pe Alteța Sa Regală prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului Cam
bodgia, președintele Frontului Unit 
Naț onal al Cambodgiei, și pe Alteța 
Sa Regală, prințesa Monique Siarrak.

In cadrul primirii protocolare, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat Alteței Sale 
Regale, prințul Norodom Sianuk. or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre Cambodgia și Repu
blica Socialistă Romăn’a, a colabo
rării dintre popoarele celor două țări.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat Alteței Sale Re
gale. prințesa Monique Sianuk ordi
nul „23 August” clasa I.

Luni dupâ-amiazâ la Palatul Con
siliului de Stat au început convorbi
rile oficiale între președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușe-cu si șeful statului 
Cambodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, Alteța 
Sa Regală prințul Narodom Sianuk.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate, de deplină 
înțelegere și stimă reciprocă.

(Agerpres)

Dobrescu (stingă) plasează o directă de stingă in partida cu Gutui
Foto: Ion MIHAlCA

Mîine, penultima etapă a Diviziei A la fotbal

A.

IN
CAMPIONAT UL
FAZA RĂSPUNSURILOR FINALE

și acest amica! cu Squa-A trecut
dra azzura. A trecut ca un respiro 
necesar și acum întreaga noastră 
atenție se îndreaptă, din nou, spre 
campionat, o atenție supradimen
sionată astăzi, cind, în mai puțin 

de o săptămină. vor avea loc „ser
bările galante” și vom afla solu
țiile la toate ecuațiile clasamen
tului. în acest sprint final, cu două 
etape în cinci zile, se vor soluțio
na. deci, absolut toate problemele 
campionatului (și sint destule !), 
deși s-ar putea ca unele ,,enigme* 
ale ediției să fie dezlegate chiar 
de penultima rundă. Pentru că 
penultima etapă, cea de mîine, are

Nu s-au stins, încă impresiile 
după campionatele europene de box 
rezervate tineretului și ringul de la 
patinoarul artificial „23 August" găz
duiește o nouă competiție de an
vergură : finalele campionatelor
naționale de box pentru seniori, 
întrecerea reunește la start 85 de 
boxeri, tot ce este mai bun în pu
gilatul autohton. Pe iîngă distribui
rea titlurilor de campioni disputa 
mai are darul de a stabili pe cei mai 
merituoși sportivi ce vor reprezen
ta România la J.O. de la Mtinchen.

Inaugurarea actualei ediții a re
venit boxerilor de categoria semi- 
muscă. Dar, înainte de a începe 
descrierea primelor partide este 

citeva elemente de mare tensiune, 
interes... și spectaculozitate.

Dincolo de toate se detașează 
partidele chemate să ridice ceața 
din „valea suspinelor”. Politehnica 
Iași — U.T.A., Petrolul — Dinamo, 
și C.F.R, Cluj — Farul sint me 
ciurile fierbinți ale zilei, și nici

Mircea M. IONESCU
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cazul să consemnăm gestul cu to
tul nesportiv al constănțeanului 
Aurel Mihai (fost campion națio
nal) care în noaptea premergătoa
re inaugurării întrecerilor a dispă
rut și l-a pus pe antrenorul Nico-

PROGRAMUL
DE AZI

ORA 14 : cat. cocoș : M. Toni 
— I. Angelescu, O. Badea — O. 
Anderco, A. Moraru — M. PeLa, 
I. Lungu — V. Kiss; cat. ușoară: 
C. Cutov — Gh. Piritei. V. lones- 
cu — L. Mathe, D. Moraru — M. 
Teofil; cat. semigrea : H. stump 
—I. Siliște, P. Cîmpeanu — P. 
Pîrvu, M. Constantinescu — I- 
Chifu.

ORA 19 : cat. muscă : C. Gru- 
lescu — C- Cerchia. I. Nicolau — 
V. Drăgan, A. Cojan — C. Pop, 
Șt. Cocioc — N. Suntică ; cat 
pană : G. Pometcu — I. Mareș. O 
Amăzăroaie — P. Covaliov, P. 
Nedelcea — N. Butișacă, N. Bor- 
teș — A. Dumitrescu ; cat. semi- 
mijlocie : I. Hodoșan — I. Vor- 
nicescu. V. Zilberman — I. Vlad, 
N. Păpălău — Al. Popa, D. Tran
dafir — P. Dobrescu.

lae Buză în situația de a anunța 
absența nemotivată a elevului său.

Prima partidă a opus pe rutina
tul Petre Ganea (Constructorul Ga
lați tînărului Marin Baba (Voința 
Tulcea). Atîta timp cit a avut re
surse, Baba a opus o oarecare re-

Victor BĂNCIULESCU 
Paul iOVAN
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CINCINALUL VA fl REALIZAT ÎNAINTE tt TERMEN!
n întîmpinarea evenimentului 
de însemnătate istorică în 

viața politică a țării — Conferința 
Națională a P.C.R. din 19—21 iulie 
1972 — sîmbâtă au început confe
rințele extraordinare ale organiza
țiilor județene de partid, chemate 
să dezbată activitatea desfășurată 
în înfăptuirea sarcinilor trasate la 
Conferința Națională din decembrie 
1967 și la cel de al X-lea Congres 
al partidului, privind perfecționa
rea conducerii și planificării acti
vității ecOnomico-sociale, dezvolta
rea democrației socialiste, ridicarea 
României la un nivel superior de 
bunăstare ?i civilizație.

Desfășurarea conferințelor jude
țene s-a caracterizat pretutindeni 
printr-un pronunțat caracter de lu
cru, printr-un spirit de înaltă exi
gență și combativitate revoluționară, 
analiza succeselor dobîndite și 
critica deschisă a neajunsurilor 
care mai există îmbinîndu-se cu 
efortul creator de găsire a celor 
mai bune căi pentru îmbunătățirea 
activității economice și sociale

Reevaluarea lucidă, realistă, a 
posibilităților existente în uzinele, 
fabricile, șantierele de construcții, 
pe ogoare, a condus la suplimen
tarea considerabilă a angajamen
telor pe care marile (dar și micile) 
unități industriale și economice a'e 
țării și le-au luat inițial în ca 
drui întrecerii socialiste, la hotă 
rîrea fermă a tuturor oamenilor 

muncii din țara noastră — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — de a nu precupeți 
nici un efort pentru a da viață 
înflăcăratului îndemn patriotic al 
partidului, CINCINALUL ÎNA
INTE DE TERMEN !

Prin cuvîntul participanților, în 
rîndurile cărora s-au aflat nume 
roși practicanți activi și iubitori 
ai sportului, a fost exprimat ata
șamentul deplin la politica internă 
și externă a Partidului Comunist 
Român, consacrată înfloririi mul- 

(Continuare in pag. a 2-a)

LA „ȚESATORIILE REUNITE", 0 NOUĂ GENERAȚIE DE TEXTILIȘTI 
în Întrecere cu timpul și cu calitatea i

Fabrica de mătase din Capitală 
— „Țesătoriile reunite”. în aceste 
zile de efervescență creatoare, de în
trecere socialistă entuziastă și boga
tă în roade, am vizitat Unitatea 3 
de la Țesătoriile reunite. Este o uni
tate nouă, a cărei construcție mo
dernă se intergrează armonios în 
ansamblul.arhitectonic din zona in
dustrială din preajma frumosului 
cartier al Capitalei, Drumul Tabe
rei.

Aici, sute de' oameni mînuiesc 
mașini cu țăcănit și precizie de

REUȘITE VERIFICĂRI INTERNAȚIONALE 
ALE LOTURILOR OLIMPICE DE GIMNASTICĂ 
• în Olanda, cel mai bun concurs al echipei feminine • Exercițiile impuse —

considerabil îmbunătățite • Gimnaștii înșiși pot decide in mare măsură participarea

lor la Olimpiadă

Meciurile bilaterale cu Anglia și Olanda au constituit 
ultimele verificări publice ale echipei noastre feminine de 
gimnastică înaintea participării ei la Jocurile Olimpice de 
fa Munchen, după cum întîlnirea cu Spania, de la Madrid, 
a fost — într-o mare măsură — testul ce va decide 
soarta „olimpică” a echipei masculine : a fi sau a nu fi 
la cea de a XX-a Olimpiadă. In dorința de a afla amă
nunte despre evoluția solilor noștri sportivi în aceste trei 
confruntări, ne-am adresat unora dintre antrenorii care au 
însoțit echipele reprezentative, rugîndu-i să-și formuleze 
opiniile în legătură cu perspectivele reprezentării gimnas
ticii românești la Jocurile Olimpice de la Munchen. Au râs- 
puns solicitării noastre Emilia Liță și Gheorghe Gorgoi (de 
la lotul feminin), și Costache Gheorghiu (de la lotul mascu
lin), ale căror puncte de vedere le consemnăm în rîndurile 
de mai jos.

Paula loan con
firmă, cu fiecare 
concurs, reveni
rea in for.mă.
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ceasornic. E un colectiv din rîn
durile căruia peste 60 la sută sînt 
tineri și tinere de prin satele și 
comunele limitrofe Capitalei, sau 
din județul Ilfov, veniți în urmă 
cu aproape doi ani să deslușească 
tainele frumoasei meserii, cu tra
diții și rezultate excelente pe me
leagurile țării noastre. Din fire de 
relon, produse la Săvinești, și din 
poliesterul de la noua uzină din 
Iași, un colectiv de muncă, a cărui 
medie de vîrstă nu depășește 28 de 
ani, s-a luat la întrecere cu timpul.

— Cum aprecia ți puterea de 
mobilizare a echipei feminine 
și măsura in care ea a eliminat 
din neajunsurile semnalate U 
precedentele teste de verifi
care?

= Fără îndoială, ne-au spus E

cu sine însuși, pentru o producție de 
bună calitate. Aici, lîngă războaiele 
de țesut, are loc o adevărată școală 
a profesiunii, în care, „din mers“, 
cei mai în vîrstă îmbogățesc cu
noștințele mai tinerilor lor colegi, 
Ie transmit din dibăcia cu care sînt 
înlocuite fuioarele, din gingășia cu

Constantin ALEXE
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milia Liță și Gheorghe Gorgoi, e- 
chipele pe care le-am întîlnit nu 
emit deocamdată pretenții pentru 
vîrful ierarhiei mondiale și, ca a- 
tare, valoarea, nivelul lor tehnic, 

•puterea de luptă n-au fost în mă
sură să amenințe supremația spor
tivelor noastre în aceste confrun
tări bilaterale. Am cîștigaț cu u- 
șurință atît meciul cu Anglia, cit 
și cel cu Olanda, interesîndu-ne, 
cu deosebire, maniera de concurs 
a celor șase gimnaste românce. 
Considerăm îmbucurător faptul că, 
în evident progres, exercițiile im
puse au fost prezentate la un ni
vel superior celui din concursurile 
anterioare, dar — totuși — sub 
nivelul liber aleselor. S-au îmbu
nătățit considerabil săriturile, prin 
corectarea unui element tehnic im
portant (întoarcerea), cît și sub as
pectul aterizărilor. La aceasta a 
contribuit și faptul că în Olcnda

Echipa României in finala europeana a „Cupei Davis" (grupa A)

A FOST FĂCUT AL TREILEA PAS
SPRE „SALATIERA DE ARGINT*

Evenimentul central al săptămîmi 
sportive care a trecut — oricîtă re
zonanță ar avea un meci interna
țional de fotbal amical — a fost 
calificarea echipei de tenis a Româ
niei în finala europeană a „Cupei 
Davis”. Trei zile de întreceri în 
fața fileului, avînd ca protagoniști, 
adevărați ași ai rachetei, au încîn- 
tat privirile celor cîteva mii de fe
riciți spectatori care au avut șansa 
de a găsi un loc în tribunele de Ia 
Progresul. Dar, în fața micilor ecra
ne au fost alte sute de mii de tele
spectatori. Și toți aceștia, au. trepi
dat pentru fiecare minge trimisă 
între liniile albe de Ilie Năstase și 
Ion Țiriac.

Tenismenii României au pășit 
din nou în eșalonul de elită al corn 
pețitorilor „Salatierei de argint”. 
Ap fost 54 de reprezentative de țări 
la startul ediției din acest an, a 
61-a. Au rămas în luptă șapte, cele 
mai bune. Adversara noastră în fi
nală va fi puternica . echipă a 
U.R.S.S., după care cîștigătoarea va 
trebui să întîlnească pe campioana 
zonei asiatice, formația Australiei. 
Această prezență a românilor1 în 
faza superioară a competiției a de
venit tradițională.

au fost folosite noile saltele omo
logate, care vor fi utilizate și la 
J.O. Au plăcut, la acest aparat. 
Paula loan și Elena Ceampelea. 
La paralele s-a evidențiat din nou 
Mariana Gheciov. a cărei execuție 
a fost foarte bine apreciată. Dar, 
nu sîntem încă pe deplin mulțu
miți de acest aparat. Avem de 
pus la punct desprinderea de pe 
bara de jos și coborîrea, care nu 
e suficient de înaltă. La bîrnă, 
comportarea satisfăcătoare, cu o 
subliniere pentru evoluția impre
sionantă a Marcelei Păunescu E- 
lementele de dificultate au fost 
lucrate corect, compoziția exerci- 
țiilor este bună. Si la acest apa
rat, însă, sînt de notat cîteva 
„puncte negre” : săritura cu întoar
cere 180 de grade nu are încă 
înălțimea necesară, se lucrează 
crispat, fără expresivitate, pirueta 
de 360 de grade se execută cu des
tulă nesiguranță.

La sol, s-a bucurat de o exce
lentă primire din partea brigăzilor 
de arbitraj compoziția exercițiilor 
prezentate de echipa română, din 
rîndurile căreia s-a detașat, ca de 
obicei, Elena Ceampelea. Toate

Constantin MACOVEI
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Alături de demonstrațiile de vir
tuozitate tehnică ale învingătorilor 
redutabilului trio italian Panatta —

Pentru a treia oară victorioși tn marea competiție internațională a te
nisului pe echipe, maeștrii emeriți ai sportului Ion Țiriac și Ilie Năstase.

Pietrangeli — Barazzutti, n-a scă
pat nimănui dăruirea pe care au a- 
runcat-o în luptă cei doi supercam- 
pioni ai tenisului românesc. Dacă 
pentru Ion Țiriac, aceeași redută 
inexpugnabilă de totdeauna, faptul 
pare firesc, ardoarea deosebită pusă 
în joc de Ilie Năstase a fost cu a- 
devărat impresionantă. Iată că doi 
jucători despre care se spunea că 
sînt ieșiți din formă, că nu-și mai 
găsesc coeziunea în cuplu, au ară 
tat o vervă, o vigoare și o deplină 
unitate pe teren, care poate fi dată 
ca exemplu. Nici nu ne îndoiam, de 
fapt, de aceasta. Ion și Ilie sînt pe
rechea de aur a tenisului nostru, 
s-au călit în această echipă care a 
mers pînă acum de două ori în 
Challenge-round.

Aici se potrivesc foarte bine cele 
pe care ni le spunea cunoscutul zia

rist american Bud Collins, comenta
torul de tenis de la „Boston G‘obe“. 
El a făcut special o escală la Bucu-

Foto: Theo MACARSCHI
rești, în drum spre Wimbledon, 
pentru a vedea acest pasionant meci 
România —Italia. Iată ce ne-a de
clarat omul care a văzut 12 finale 
de „Cupa Davis“ : „O întîlnire pen
tru competiția Salatierei este tot
deauna altceva decît un meci de te
nis obișnuit. Se joacă altfel, 
ceea ce creează o tensiune aparte, 
un ritm de joc deosebit, care este în 
folosul spectacolului. Mie mi-a plă
cut enorm această atmosferă sărbă
torească, de luptă sportivă, de la 
Progresul. Și pot să vă spun, fără 
exagerare, că așa cum a jucat Ți-

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA
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S. LÂZÂRESCU 7,61 m

ÎN CAMPIONATUL CAPITALEI

BRAȘOVî VACANȚA-0 SESIUNE A MUNCII!
' Cu elanul ți energia specifice vtrs- 
tei, tineri! muncitori, țărani, etudențl 
și elevi din județul Brașov au răs
puns eu entuziasm și Însuflețire Ia 
chemarea lansată de tineretul studio» 
ieșean, în cinstea Conferințe! Naționa
le a partidului și celei de a 25-a ani
versări a Republicii, de a face din a- 
ceastă vară o „sesiune" a muncii pa
triotice.

Studenții brașoveni s-au anga-.: A 
participe efectiv în perioada vacanței 
la desfășurarea lucrărilor agr:;:ie ir. 
unitățile de stat și cooperatiste.

Stînd de vorbă cu campionul națio
nal de schi, Nicolae Crețoi, student 
al Facultății de științe natural», aces
ta ne-a declarat : „Cu toți, cei caro 
ne pregătim în acest centru universi
tar, am îmbrățișat cu căldură chema
re* colegilor noștri din Iași. Constitu- 
iți în brigăzi, după-amiaza și in zilele 
de repaus, vom participa Ia executa
rea lucrărilor agricole din cadrul uni
tăților din Prejmer, Cristian. Bod. 
Sînpetru, Săcele, efectuind un număr 
de 10 000 ore de muncă patriotică. în 
acest mod, vom căuta să răspundem 
însuflețitoarei chemări adresate tutu
ror tinerilor de secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, de a se înregimenta, 
sub conducerea organizațiilor de par
tid, în rîndurile luptătorilor pentra 
prosperitatea și înflorirea patriei — 
România socialistă".

★Avind drept model pe cei 
care s-au angajat să îndeplinească 
înainte de termen prevederile cinci
nalului, elevii liceului .Unirea" : - 
Brașov ș-au hotărlt să sprijine. ~s 
toate forțele de care dispun, pe ' :- 
crătorii ogoarelor. Pentru rea’.jare* 
la timp a operațiunilor agricsle. » 
vor participa la acțiunile de 
ner» a culturilor pe o suprafață de 
75 ha Ia C.A.P. Stupini, vor efectua 
recoltarea și transportul furajelor de 
pe o suprafață de 15 ha Ia r_A.S. Prej
mer șl vor contribui la întreținerea 
plantelor din serele aparținind Con
siliului municipal.

CINCINALUL VA FI REALIZAT 
ÎNAINTE DE TERMEN

(Urmare din pag I)

De asemenea, o parte din elevi vor 
ameraja, prin munci patriotică, baza 
sportiva a școlii, vor ajuta la gospo
dărirea și înfrumusețarea orașului.

Vom mai preciza că pentru reali
zarea tuturor angajamentelor (mult 
mai numeroase decît cele enumerate 
mai înainte), elevii liceului vor pres
ta 50 000 .ere de munca patriotică.

*
Acestor inițiative o putem adăuga 

și pe cea a tinerilor elevi, studer.p 
fi muacrtnri aflați in perioada vacan
ței și a concediului în comuna V :ș- 
tea. care s-an angajat să participe ia 
lucrările agricole și să efectueze 2 000 
de ere muncă patriotică la construcția 
căminului cultural din satul Rucăr

Moment de refacere a forțelor după 
c-. ar. vacanța a început sub
semnul celor două mari evenimente 
politice din viața poporului nostru. 
Chemarea lansată de studenții și ele
vii ieșeni a găsit un puternic răsunet, 
traasfcnnind această vară intr-o „se
siune* a rodniciei pe ogoarele patriei. 
Zeci de mii de elevi și studenți s-au 
angajat să-și aducă aportul la reali
zarea unor lucrări agr:cole, la amena
jarea unor baze sportive, la înfrumu
sețarea orașelor In care locuiesc. Tn 
felul acesta, tineretul studios se ală
tură efortului general al oamenilor 
muncii din fabrici și uzine, de pe o-

Em—uaî FÂNTANEANU

0 NOUA GENERAȚIE DE TEXTILIȘTI
(Urmare dm pag. 1)

tilaterale a României socialiste, 
cauzei socialismului și Dacii In 
lume

Conferințele organizațiilor 1u- 
dețene de partid au ales, totodată, 
delegații la Conferința Națională 
a partidului din rînduri’.e celor 
ma> destoinici comuniști, care îș: 
desfășoară activitatea în unitățile 
industriale și agricole. în institut:: e 
științifice, cultural-artistice ș> de 
învâțâmint. activiștilor de t>artid.

într-o atmosferă de vibrant en
tuziasm, conferințele județene -J 
adresat telegrame Comitet+u Cen
tal] al Partidului. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. or:r. care 
au exprimat voința necl nt tâ a 
comuniștilor, a întregul ;: poper. de 
a-și înzeci eforturile pentru 
tuirea programului de făurire a so
cietății socia'iste multilateral dez
voltate în România- adoptat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.

care se pipăie, cu virforiie degete
lor. firele de mătase. Iată de ce ni 
se pare firesc ca uaul din angaja
mentele ne care Si le-a luat acest 
colectiv In cinstea aoar-.lor eveni
mente politice, să fie acela pe care 
r.i-1 destămuîe Stamate Gbeorgku. 
șeful secției, «n eu 4*) de Sn: de ex- 
pertențâ în meseria țesăturilor:

—Ne străduim să formăm • aooă 
generaue de textiliști. rM~*T~‘' 
poarte mai departe dragoste* fată 
de această meserie și să ane MC 
mai sas ștacheta calitâțu pradmelm 
noastre. Dacă acești tineri. pe car» 
azi ii calificăm, vor da pe viitor • 
producție de cea mai bană calitate, 
va fi pentru noi o mare bucurie, 
satisfacția datoriei împlinite*.

Unitatea 3 a Tesâtoriilor reuni» 
constituie un colectiv de muncă 
nou, dornic de afirmare. Actul ce 
naștere a fost semnat Ia 1 tanuare 
1971. $î. totuși. Drodtisele ieșite de 
aici — din această clădire moderai, 
ce oferă tinerilor muncitori ccnd>- 
țij optime de lucru, de ia vrst’i- 
rele spațioase. pinâ la dorita tem
peratură și umiditate necesare >»»- 
nei calități a firului — au si în
ceput să ia drumul multor târî cu 
tradiție în arta țesutului: Franța. 
Belgia. Anglia. în îndepărtatele țări 
ale Africii. Esie o mane răspun
dere a te angaja in numele tării, 
să trimit i din ceea ce prodoci peste 
hotare. Oamenii de aici sint cobsd- 
enți de această sarcină si se stră
duiesc s-o îndeplinească cu cinste. 
Ia 16 iunie, conform plaaatwi. 
50 00» de metri de mătase aa f»U 
recepționați pentru export. Planai 
a fost iadepiiniL asa cum se va 
intimata, cu sxxnsti. « la 25 •»- 
■ie. și la 10 iufie. date ia care aMe 
prod ase vor fi gata de rtcmtae- 
jn sarri»ă de marr iâ'»«aâM’ 
pe*xm n* I căreia ii vom face facă 
pila ridicarea cal-Urării narnărn 
meseriași, ne mărțui-isee cnuaista 
Domnie* Gbencea. femeie care a 
lăsat in urma sa aproape trei de
cenii de meserie, azi instructoare a 
tineriior textil iste. Avem un tine
ret harnic, conștiincios".

Cine sint. de fapt, aceste tinere 
fete ? Se numesc Ioana Manea. 
Mana Constantin, Ioana Nedelcu «i 
aiteie. Tinere venite din mediu! 
-jraL care-și împart acum Umpui 
intne fabrică, cu războiul de țesut 
de care s-au îndrăgostit, film, tea
tru f sport De la această unitate, 
de pcidă. ecr.pa de fotbal feminin 
„Dtaaa*. partxrpanti la prunul 
ezmpfocat de acest gen. si-a -■*- 
••ri-ta-. pe eXKxgșenleie saie Rodie* 
Sehe i. Stefam* Gheorghe

trebuie respectate !

In absența atleților de frunte an
gajați într-o serie de concursuri 
internaționale, întrecerile campio
natului Capitalei au fost destul de 
palide și lipsite de rezultate spec
taculoase. Au făcut excepție noul 
record la prăjină realizat de Li- 
gor (5,14 m) și, într-o oarecare mă
sură, săriturile lui Șt. Lăzărescu 
(7.61 m) la lungime și M. Purice 
(2,06 m) la înălțime. Iată cele maî 
bune rezultate :

Seniori — înălțime (b) : M. Pu
rice (C.A.U.) 2,06 tn; 400 m (f) : 
Alexandrina Bădescu (Rapid) 56,7 ; 
3 000 m obstacole : E. Negară (Di
namo) 9:25,0; lungime (f) : Florica 
Boca (Rapid) 5,94 m ; disc (f) :

PRIMII CAMPIONI
NAȚIONALI Al COPIILOR
Pe stadionul Petrolul din Ploiești 

s-au desfășurat întrecerile primului 
campionat național al copiilor din ca
tegoria I (11—12 ani). Concursul, la 
care au fost prezenți 571 de școlari 
din întreaga țară, a fost o veritabilă 
reușită, de-a lungul celor două zile 
de concurs fiind corectate sau egala
te nu mai puțin de 18 recorduri na
ționale ale categoriei. Pe echipe, pri
mul Ioc a revenit Liceului nr. 2 din 
Brașov, ai cărui reprezentanți ău cîș- 
tigat 5 titluri, iar individual, pe pri
mul pian s-a situat micuța Elena Ma
rinescu cu trei victorii. Iată rezulta
tele înregistrate :

60 m g (b) : Nicolae Aron (Lie. 2 
Brașov) 9.3 (în serii Marcel Bogdan 
SJ — record); 60 m (b) : Ion Manto- 
ma (Progresul Buc.) 7,7; 500 m (b) : 
Gabriel Dumitru (Șc. Sp. A) 1:17,2; 
2 km marș : Daniel Mihai (Șc. Sp. Fe
tești) 10:16.4 — record ; înălțime (b): 
Zoltîn K a tona (Șoimii Sibiu) 1.50 m ; 
lungime (b) : I. Mantoma 5,42 m — 
record; prăjină : Dan Iliescu (Viito- 

I rul Iași) 2.40 m : greutate (b) : Daniel 
I Grosu (Șc. Sp. Fetești) 10.60 m : suli- 
| li (b): Viorel Sasu (Metalul Plopeni) 
J W54 m — record : aruncarea mingii 
! de oină (b) : Ivan Horvath (C. S. Baia 

Mare) 62.68 m — record ; 4 X 60 m 
fa» ■ (Lie. 2 Brașov) 31.4 — record.

CO m (f): Daniela Macamete (Lie.
1 Brxw.- 8J>; 60 m g (f) : Elena Ma- 
rineaco (Steaua) 105: 300 m (f) ; A- 
fria Negrea (Dinamo) 46.2; înălțime 
A: E5epa Marinescu 1.42 m; lungi- 
■e (0: Elena Marinescu 4.89 m — 
vetoed; greutate (f): Florența Ruja 
tConatr-c-torul Buc.) 9.94 m; sul’ță (f): 
■MMC Mobe (Șc. generală Bod Bra- 
ac-ri 23.16 m; aruncarea mingii de 
aină (f) a Lustinița Stan (Lie. 2 Bra- 
ganr) a* x> B — record : 4 X 60 m : 
I5c. 2 Brașov 317 — record.

Nicolae GHIDL'-ccresp.

Ștefania Lesenciuc (Dinamo) 49,56 
m ; 1 500 m (f) : Maria Puică (Di
namo) 4:32,8 ; 200 m (b) : C. Stan 
(C.A.U.) 21,9 ; 400 m (b) : C. Stan 
(C.A.U.) 48,0; 1500 m (b) : Gh. 
Ungureanu (Dinamo) 3:48,6; 10 000 
m : I. Jagăr (Dinamo) 32:36,2 ; 
400 m g: D. Melinte (C.A.U.) 53.2 
Gh. Sfichi (Constructorul) 55,2; 
disc (b): I. Măglașu (Dinamo) 
47,40 m ; 200 m (f) : Ildiko Kraus 
(C.A.U.) 25,7 ; 100 m g (f) : Vale
ria Biduleac 14,2 ;

Juniori — 110 m g: E. Gheorghe 
(C.S.S.) 15,2 ; suliță (b) : P. Neagu 
(Lie. 35) 56,92 m ; înălțime (b) 
Cr. Dreptu (S.S.A.) 2,00 m ; pră
jină : C. Anton (C.S.S.) 4,75 m ; 
lungime (f) : Dorina Cătineanu 
(Metalul) 5,50 m ; disc (f) : Elena 
Condrati (S.S.A.) 40,00 m ; greuta
te (b) ; P. Neagu (Lie. 35) 14,19 
m ; triplusalt : B. Bedrosian (Viito
rul) 14,24 m ; 400 m (f) : Victoria 
Ticu (Steaua) 57,7 ; 400 m (b) : Al. 
Petre (Viitorul) 50,5 ; 1 500 m (b) : 
N. Voicu (Metalul) 3:57,7 — rec. 
juniori II ; disc (b) : P. Neagu 
(Lie. 35) 39,12 m ; înălțime (f) : 
Roxana Vulescu (Lie. 35) 1,70 m.

C. MUREȘANU

AGENDĂ
în programul de concursuri ale a- 

tleților noștri, săptămîna aceasta se 
prezintă ca una dintre cele mai pline. 
Și iată de ce, numai enunțind compe
tițiile programate zilele următoare :

miercuri 21 — Praga : Memorialul 
Rosicki (participă, Roxana Vulescu, 
C-tin Nemeș și Gh. Tănăsescu).

miercuri 21 și joi 22 — Oslo : me
ciul dintre reprezentativele masculine 
ale Norvegiei și României : în aceleași 
zile, la Ploiești : concursul republican 
pentru copii II (născuți 1961—62, fe
tele 1962—63).

sîmbătă 24 și duminică 25 — Hel
sinki : patrulaterul de decatlon și 
pentatlon ; Finlanda, Franța, Italia și 
România.

duminică 25 — București (stadionul 
Republicii) : triunghiularul dintre re
prezentativele feminine ale României, 
Cehoslovaciei și Olandei.

AURIA IVANKA A TRECUT

Lopc* *e > 1= tsrsert «*r- 
s.:; ui irersan 4e ta Bnac-r Se 
joaeâ rii. escape, a» bocâr:^ ta 
cSfiț. pentagrrâae> «Ep«rti>R •- 

meri '■’f1'* fie • 
sseraetea "Articâ odessuri.

r*y7K?e fiari decise : He- «er a &'- 
tinaz • vzwrz foarte . -~apix vjâ 
Ia $+. U Vrecte- B-an
stirrk ia JFaaoes&t f G'e>-came
ra ja SeatTce. oaaae iz» cq y-frir 
negre

S-aa tetrerspt partioeîe M-v —— 
Pol+roetade si Ra^rVrrTriL- — 
HorX.

Confruntările fi
nale ale celei de 
a lîl-a ediții a 
camp.oaateior re

publicane de lupte greco-rom.-.-.c . t 
tineretului au fost privite cu inte
res major atît de sportivi ș: antre
nori, cît și de către conducător.: 
federației de specialitate. Aceasta 
pentru faptul că unii dintre f r.a/st- 
— nu mai puțin de șapte — fâc 
parte din lotul olimpic a! țar : 
noastre.

întrecerile au fost de nivel teh
nic ridicat, marea majoritate a 
concurenților prezentîndu-se b:r.e 
pregătiți Tn prim plan trebuie să-: 
situăm pe luptătorii de la Spori 
Club și A.S.A. Bacău (antrenor — 
Mircea Croitoru) care, pe lingă ce e 
trei titluri de campioni (Eugen Ne
grea, Adrian și Victor Prenlt) a.- 
ocupat și locui II în clasamentul 
general, după cei de la_ cluburile 
fcucureștene. Și, de astă dată, r - 
meni nu poate spune că .^vantejul 
terenului" și-a adus — ca în a.:e 
împrejurări — contribuția. Aceasta 
pentru că arbitrajele la aproape 
toate partidele localnicilor au f-st 
asigurate de cei trei purtători a. 
ecusonului F.I.L.A., Urnit Dcmirag. 
Saiur Ugur și Pandur Burb*n . 
cia), care, fiind invitați la Tumeu. 
internațional al României (23—25 
iunie) și sosind cu cîteva zile ma: 
devreme, au acceptat să arbitreze ți 
la finalele de la Bacău. De aitfe . 
toate meciurile ultimei reuniun: au 
fost conduse de cei trei arbrtr 
turci. Nu-i mai puțin adevărat ci 
și arbitrii noștri, printre care ' a- 
lentin Bați (Timișoara). Gheorghe 
Marton (Cluj). Ion Cernea și Vasile 
Toth (București), deținători, de ase
menea, ai ecusonului F.I.L.A., s-a 
achitat exemplar de atribut '.

Cu mult succes au luptat și u.-.e- 
rii de Ia Dinamo București 
trenori — Ion Cernea și Dumitru 
Cuc), toți cei trei campion: a: edi
ției de anul trecut (Ion Gibu, Ion 
Păun și Victor Dolipschi) păstrin- 
du-și titlurile. La capitolul eviden
țieri, trebuie să menționăm ș meri
toriile comportări ale tinerilor de 
la C.S.O. Cîmpulung Muscel antre
nor Lucian Cotnan), C. S. Pitești 
(Cornel Petrescu), Rapid Buc. (Ma
rin Belușica) și Progresul Buc. 
(Vasile Constantinescu).

Cei 7 componenți ai Iotului olim
pic, Cu două excepții, și-au onorat 
selecția 1 Ion Păun, Adrian Popa. 
Victor Prențu, Dumitru Manea 
(Pescărușul Tulcea) ș> Victor Do
lipschi cucerind titlurile de cam
pion) la categoriile lor. Excepție au 
făcut Iosif Bender (Vulturii textila 
Lugoj) și Roman Codreanu (Vago
nul Arad) care au avut unele minu
suri privind, îndeosebi, combativita 
tea.

Organizarea competiției în sala 
Tineretului din Bacău nu a fost o

GRUIA NOVAC
(POLO)

S-» nfiscut In București la 24 
Ianuarie 1944. Are 1,90 m șl 90 
kg. A debutat la 14 ani ta echipa 
de copii a C.S. Școlar. Primul 
antrenor — Vladimir Agarici. Din 
1963 este membru al clubului 
Dlnatno A participat la o edițlț 
a J.O. Cocul V tn 1964 la Tokio), 
la două ediții ale C.E. focul VI 
la Utrecht în 1966 și Barcelona 
în 1970) șl o finală a „Cupei 
campionilor europeni" (Dinamo — 
Mladost Zagreb în 1968). împreu
nă cu coechipierii săi dlnamo- 
viști a cucerit de 9 ori titlul na
țional, Iar în cadrul reprezenta
tivei de două ori titlul de cam
pion balcanic. Duminică, la 
Budapesta, a susținut oel de al 
150-lea meci Internațional in ca
drul echipei române, pentru care 
a înscris, în întreaga carieră, 
88 de goluri. Bun fundaș și 
excelent atacant, este tipul jucă
torului de polo modern. Actual
mente este student in anul IV al 
Institutului Politehnic din Bucu
rești. O altă pasiune : arta foto
grafică

Turneul feminin 

de la Brașov 

ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Sdb ace^șî secta al jocului la 
csrig s-au desfășurat întreruptele, 
tfiădase rn următcarele rezultate: 
GbeorghîeTs — Șnl 0—1. Polihro- 

— Gheoctftieva 1—0. VTas- 
ncttkj — Teodorescn *'i—'>2. Bad- 
zucanĂka — a—1. Ivankv —

(LASLMLNTII din* XTII-run- 
ce : Ivzaka 6 p. Rcâcber S’-'b p. 
ratihraniiăț » w (1). Vreeken și 
ins» 4 - p. Mafcai 4 » ffi Ș«i 4 p 
(lj, E — iî 1 iIr t p. Stadler ai Tc 
odorejcn IV» p. Radrikowsk* si 
Hanfi r, p (lj. Gheorzhiev* f.rX 
WasMtiki J a

NIVEL TEHNIC RIDICAT LA FINALELE

CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CRECO-ROMANE

Ca acest aceim sxpfa. loa 'Dnama Bar.) ijt duce adversarul
dm partida fsaait — Xicosaa Uzări 4-S.4. Baetej — dirvrt ta ruj 

Fotei VIOREL AVRAM-Bacău

alegere pee» berti aceasta avisd 
dimensiuni prea mei.

Iată ș: oțxni.le ușor spec.ahști 
neutru â--bara. „Oeș. artxtrez 
din 1953 — ne-a spus l'tnit Demi- 
rag — ș: am cc®dus partide Ia mul
te confruntări mtercațxxjaie. Jocuri 
Olimpice, campionate mondiale și 
europene, n-am avut nfcîocată pri
lejul să împart dreptatea la între
cerile naționale ale altor țări, In- 
afara celor ale Turcie;. De astă ca
tă, insă, am fost acceptai, impretmâ 
cu ceilalți do-; colegi, să cf c.em la a- 
ceste campionate ale Român ieu $1 
trebuie să sublimez că sint foerit 
mulțumit de această invitație. Am 
avut astfel posibilitatea să văd o 
competiție excelentă. La care au 
participat mulți luptători admira- 
tili, cu toate că sint atît de tineri. 
M:-au plăcut cum au luptat Ion 
Păun (cat pană), Adrian Popa 
(ușoară). Victor Prențu (semimijlo- 
cie) și. în mod deosebit, greul Vic
tor Dolipschi. La noi se spune că 
«un campion e sigur de el pinâ a 
doua zi dimineața». De aceea, ei 
trebuie să se pregătească în conti-

3-^are ca S: mai multă asiduitate 
Ir. final, a părere pe care cred că 
o așteptați 1 Rxnănta are înlocuitori 
pentru luptători: ri coasacrați — 
S mion Popescu. Nx»iae Negoț, Ni- 
coiae Mvtmeseo et comp. M-am 
comrm* de acest adevăr, aici, la 
Bacău*.

Prmtre sitele, arbitrul Saiur Ugur 
ne-a declarat 1 „Arbitrez de 12 

dar pentru prima dată la o 
ccmpetiție saponalâ peste hotare. 
Aproape toți luptătorii dv. au con
curat foarte bine. M-a impresionat 
îndeosebi pasiur.ea fiecărui antre
nor atimd ciad luptau sportivii lor. 
Trăiau din toată ființa lor momen
tele duelurilor de pe saltea. Nu 
știu dacă am apreciat cu exactitate 
desfășurarea partidelor. Am văzut 
insă că antrenorii n-au protestat la 
nici o decizie. Cred că unii dintre 
luptătorii care au participat la aces
te finale vor concura Și la Olim
piadă. Dintre aceștia acord mari 
șanse pentru o medalie lui Victor 
Dolipschi".’

Cottin CHIRIAC

i.^ iwiea
ANCA GROZA 131,0

PE 200 m DELFIN
în cadrul primului concurs în 

aer liber rezervat juniorilor și se
niorilor din Capitală, Anca Groza 
a înotat distanța de 200 m delfin 
in 2:31,0, cifră aflată Ia numai 0,6 
sec. de recordul țârii. Tînăra îno
tătoare de la Dinamo confirmă pro
gresul realizat în acest an, obți- 
nînd un rezultat notabil pentru 
actuala ei perioadă de pregătire, 
după ce cu 24 de ore înainte rea
lizase 69,0 pe 100 m delfin.

Dintre celelalte rezultate mai pu
tem aminti: M. Slavic 9:31,6 pe 
800 m liber (record personal). Eu
genia Cristescu 68,3 pe 100 m liber, 
A. Șoptereanu 1:13.8 pe 100 m 
bras. Anca Georgescu 2:59,0 pe 200 
m bras și Gr. Săruleanu 2:44,4 pe 
200 m bras.

„Tmi este greu să vă spun Ia a- 
ceastă oră, înaintea celor mai di
ficile turnee de verificare ale anu
lui — Budapesta și Augsburg — 
pe ce loc se va clasa în final echi
pa României la J. O. Cu puțin 
mai multă șansă am putea ajunge 
chiar pe podiumul de premiere. 
Am simțit că acest lucru ar fi 
posibil anul trecut, la Hvar, în 
cadrul „Trofeului Jadran", (un ve 
ritabil campionat mondial). în care 
am susținut zilnic șase partide una 
mai dificilă decît cealaltă. Atunci 
am pierdut locul III chiar în ul
tima zi, cînd echipa (redusă nume
ric) se afla la capătul puterilor. 
De data aceasta, la Miinchen, vom
susține cam tot atîtea partide di-
ficile, dar după un program —
sperăm cu toții -— mult mai ra-
țional.

Așadar, un loc III care ar în-
semna 0 deosebită performanță.

este posibil. Dar la fel de bine am 
putea ajunge și pe locul VI, deoa
rece. așa cum se știe (și cum am 
simțit-o pe pielea noastră în 19C4. 
la Tokio), la această competiție 
toate marile formații din lume se 
prezintă excelent pregătite, iar u- 
nele din ele se mai bucură și de 
simpatia cîtorva arbitri care ofi 
ciază, fără excepție, de foarte 
mulți ani.

în ceea ce privește pregătirea 
noastră pot să vă spun că ne-am 
antrenat, în ultimii doi ani. cum 
nu am făcut-o niciodată. Viteza, 
rezistența și tehnica jucătorilor 
sint mult îmbunătățite ; poate că 
nu s-a cristalizat suficient concep
ția de joc, dar pentru asta mai 
este timp. Un lucru este însă si
gur : la Miinchen vom juca la 
cîștig în toate meciurile și vom 
lupta din toate puterile să con
firmăm progresul înregistrat".

CICLIȘTII NOȘTRI SÎNT CAPABILI 
Sî REALIZEZE NORMA OLIMPICĂ!

In căutarea celui de al patrulea echipier
Recentul concurs de verificare în 

proba de 100 km contra-timp pe e- 
chipe a fost primul test al cicliștilor 
noștri care se pregătesc în scopul ob
ținerii normei olimpice.

Prezența in concurs a sportivilor 
maghiari, care în anul 1971 s-au cla
sat, in această probă, pe locul 7 la 
campionatele mondiale, la numai 20 s 
de locul IV, ne-a dat posibilitatea să 
tragem primele concluzii asupra sta- 
cfiului de pregătire al lotului.

Ciștigarea concursului de către 
sportivii noștri, chiar cu o diferență 
de masai M secuace asupra echipei 
maghiare, care a avut in formație pe 
ce: mai bura sportivi (Takas — ciț- 
H00Bral probei de contratimp indivi
dual <fin Cursa Păcii (ediția 1973). 
Gero. Debreczeni, Nagy). reprezintă 
r_ adevărat o performanță. Mai tre
buie reținut că V. Miu a rezistat nu
mai 40 km. iar greul cursei a fost 
4us de ceilalți trei echipieri (V. Teo
dor. C. Gri go re și I. Cosma), rulind 
pe o căldură toridă cu vint lateral, 
destul de puternic. In această situație,

25 km

bineînțeles, rezultatul tehnic (2 h 17: 
40) a fost influențat în mod direct.

Echipa maghiară, care s-a bucurat 
tot timpul de aportul celor patru 
componenți, a pornit într-un ritm 
foarte rapid, reușind să mențină un 
avantaj de circa 1 minut, timp de

PUNCTE 
DE VEDERE

75 km, avantaj pe care l-a cedat, 
treptat, pe ultima parte a cursei. Re
prezentativa noastră, bine dirijată de 
antrenorul Nicolae Voicu, a rulat 
constant pe primii 75 km, și-a mărit 
tempoul doar pe ultimii 25 km, fapt 
care a determinat recuperarea dife
renței amintite. Iată, de altfel, grafi
cul timpilor la punctele de întoarce
re :

Ungaria 3022
România 31:30

,—68 s)
După acest prim test, principalele 

probleme care se desprind sint urmă
toarele :

a) Trei sportivi se prezintă în eta
pa actuală tn formă corespunzătoare : 
V. Teodor. C. Grigore și I. Cosma. 
Vasile Teodor, în continuă ascendență 
a forme:, după operația de menise, 
se dovedește același ciclist complet, 
așa cum ne-a obișnuit in ultimii ani.

b) Slaba formă a sportivilor 1. Pu- 
terity. Mircea Virgil, Cr. Camer a de
terminat introducerea lui V. Miu care 
in ultimele concursuri (Cupa UGSR 
și Cursa Munților) a fost mai comba
tiv.

c) Rămir.e deschisă, totuși, proble
ma celui de ai patrulea component a! 
echipei, deoarece Miu (care este do
tat cu reale calități) nu este încă pre
gătit corespunzător pentru această 
probă dificilă.

d) In urma unei exigente analize, 
a lost stabilită componența lotului 
care, începind de la 1 iulie, va trece 
la pregătire specializată pentru proba

50 km 75 km 100 km
1 h 06:44
1 h 07:32 
(-48 s)

1 h 39:10
1 h 40:15

(—65 s)
2h 17:50
2h 17:40
(+10 s)

de 100 km. In actualul lot figurează : 
V. Teodor, C. Grigore, I. Cosma, V. 
Miu, Cr. Tudoran, N. Andronache, 
V. Murineanu, T. Drăgan, T. Repede, 
C. GIrje. Tn mod deosebit se remarcă 
prezența în lot a Iui Andronache și 
Tudoran care, împreună cu Miu, for
mează trio-ul din care va fi ales al 
patrulea component al echipei.

e) Cele două luni și jumătate care 
ne mai despart de desfășurarea pro
bei olimpice pe 100 km, din cadrul 
J. O. de la Miinchen sint cred sufi
ciente pentru aducerea sportivilor în 
formă maximă, precum și pentru o- 
mogenizarea formației. Avînd, însă, 
in vedere că termenul de îndeplinire 
a normei olimpice este 21 iulie (data 
de disputare a campionatelor balca
nice). perioada următoare trebuie fo
losită cu maximum de eficiență. Toți 
sportivii susceptibili de a fi selecțio
nați in echipă vor fi verificați la 
concursurile ce vor avea loc la 30 
iunie la Budapesta, la 9 iulie în Ber
linul occidental și în zilele de 11—14 
iulie în R.D.G.

VASILE TEODOR
Biroul F. R. Ciclism va asigura și 

pe mai departe cele mai bune con
diții de pregătire lotului, iar calen
darul competițional va fi subordonat 
acestei pregătiri. Rămîne ca sportivii 
să înțeleagă (așa cum au făcut-o pînă 
în prezent) că numai de efOrturfleTor 
susținute și totala lor dăruire cauzei 
propășirii ciclismului românesc, de
pinde îndeplinirea normei tehnice de 
2h 08 :00,0, timp care le va asigura 
prezența ia J. O. de Ia Miinchen.

prof. Traian Dl NUT 
antrenor federal

REUȘITE VERIFICĂRI INTERNAȚIONALE
(Urmare din pag 1)

componentele reprezentativei noas
tre au lucrat cu un amț artistic 
deosebit cu dexteritate, cu multă 
măiestrie. Avem de îmbunătățit 
acrobatica, a cărei amplitudine nu 
o considerăm încă satisfăcătoare.

Considerăm întîlnirea cu Olanda 
drept cea mai reușită verificare a 
gimnastelor noastre din toată pe
rioada pregătitoare în vederea 
Jocurilor Olimpice. A existat in 
permanentă o excelentă ambianță 
de concurs, sportivele s-au ajutat 
coiegial în momente!e-che:e ale 
concursului, s-au mobilizat, au al
cătuit o echipă în adevăratul sens 
al cuvintului.

— Care este opinia dv. în 
legătură cu viitoarea configu
rație a echipei 7

— Este greu de răspuns astăzi 
la această problemă. După cum se 
știe, două dintre componentele de 
bază aie Iotului. Alina Goreac și 

,Anca Grigoraș, n-au concurat la 
ultimele trei meciuri ale echipei 
naționale. Sperăm să Ie recuperăm 
cit mai curind și să Ie putem fo
losi în apropiatul meci cu echipa 
R. P. Chineze. Vom vedea atunci 
ce e de făcut în orice caz, nu e 
de loc rău că dispunem de 9—10 
fete de valoare apropiată, din care 
sperăm să alcătuim o formație 
bună pentru întrecerile de la Mun- 
chen.

— Cum au concurat gimnaș- 
tii noștri la Madrid, tovarășe 
Gheorghiu ?

— Deși a aliniat o formație din 
care au lipsit Mihaiuc și Păunescu 
(sancționați pentru abateri disci
plinare). selecționata României a

evoluat bine in compania celei a 
Spaniei. în condițiile unui arbitraj 
sever, gimnaștii noștri au obținut 
un punctaj superior celui realizat 
ia București. în triunghiularul cu 
Elveția și Ungaria. Ne bucură că, 
în sfirșit. putem vorbi de un pro
gres la inele și bară, aparate sla
be la ,-mondialele" din 1970, de 
la Ljubljana. Am făcut o utilă a- 
comodare cu noul cal cu mînere, 
cel ce va fi folosit și la J.O. în 
general, tehnica gimnaștilor noștri 
este în concordanță cu cerințele 
impuse pe plan mondial.

Consider că. pentru obținerea 
unor punctaje și mai ridicate, e 
necesar ca în perioada următoare 
să se lucreze cu precădere la per
fecționarea exercițiilor impuse, la

care gimnaștii noștri fruntași mani
festă încă unele slăbiciuni. Noi, an
trenorii. și nu numai noi. știm că 
avem o echipă ale cărei calități — 
tinerețe, omogenitate, pregătire va
lorică, talent — o pot impune pe 
plan olimpic, unde există dorința 
să se obțină un loc mai bun de- 
cit la C.M. din 1970. Rămîne nu-1 
mai cal în perioada următoare, 
gimnaștii din lot să facă din plin 
dovada unei asemenea pregătiri și 
seriozități în atitudinea față de 
muncă. îneît decizia cu privire la 
participarea la J.O. să fie luată 
cu convingerea fermă că ei vor 
concura Ia Miinchen Ia nivelul ma
xim al posibilităților lor și că vor 
reprezenta demn gimnastica mas
culină românească.

începind de astăzi, orașul Baia Mare 
găzduiește, timp de șase zile, finalele 
campionatului republican de gimnastică, 
rezervat celor mai tinere sportive care 
activează tn cadrul categoriilor a IV-a 
și a in-a.

In prima z! a competiției se vor pre
zenta la start reprezentantele gimnasti
cii moderne. Din rindul lor rețin aten
ția numele Corneliei Mamoiu, Marianei 
Kusu și Zoicăi Matache — la catego
ria a IV-a, precum și cele ale Cristinei 
Sima (o gimnastă care trebuie privită, 
înconjurată ș! pregătită cu multă aten
ție pentru excepționalele calități de care 
dispune). Firicel Laslo, Carmen Sandu 
și Ana Vidrighin — la categoria a IU-a.

De azi, la Baia Mare

JUNIORILOR Șl JUNIOARELOR
Echilibrul aproape pefect dintre spor
tivele acestor categorii, subliniat foarte 
«Iar de faza preliminară finalelor, face 
ca întrecerile de la Baia Mare șă fie 
așteptate cu mare și justificat interes.

După prima zi a competiției, la capă
tul căreia vom cunoaște campioanele 
gimnasticii moderne, va veni rîndul 
celor de Ia „sportivă" să intre tn con
curs. după următorul program : 21—23 
iunie — fetele șl 24—26 iunie — băieții.

Ca în fiecare an, federația de specia
litate a pregMit minuțios finalele, avind 
grijă să asigure tinerilor competitori 
condiții excelente de concurs, în cola
borare eu c.j.e.f.9. Maramureș.
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S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL DIVIZIEI C

SCORURI MARI ÎN ULTIMA ETAPA
SERIA I

ETAPEI A XI1X-A
A DIVIZIEI A

Sporț
Mureș : 
nie de

Tg.Club Bacău — A.S.A.
C. PETREA, ajutat la li- 
M. Cîțu și M.

Goți din București) :
Steaua — ,.U“ Cluj :

RU. ajutat de V. Popa 
Lan (toți din Iași) ;

Univ Craiova — Jiul : I. C1M- 
PEANU, ajutat de Gh. Vereș și E. 
Călbăjos (toți din Cluj) ;

Petrolul — Dinamo : GR
SAN, ajutat de I. Tifrea și T. Tro- 
fin (toți din Galați) ;

Politehnica Iași — U.T.A. : Gh. 
LIMONA. ajutat de Fr. Coloși și 
D Ghețu (toți din București) :

C.F.R. Cluj — Farul : N. PETRI- 
CEANU. ajutat de I. Gheorghită și 
A. Munich (toți din București) ;

F C. Argeș — Crișul : E. PA- 
UNESCU (Vaslui), ajutat de I. 
Hristea (Alexandria) și V. Dumitru 
(Oltenița) ;

Rapid — Steagul roșu : Z. SZEC- 
SEI. ajutat de I. Soos și P. Va- 
moș (toți din Tg.’ Mureș).

Haimovici

M. ROTA- 
și I. Cio-

BIR-

ORA OFICIALA
DE ÎNCEPERE
A PARTIDELOR

măcar computerele n-^ar putea in- 
dica acum rezultatele de miercuri 
seară. Pentru că aceste trei jocuri 
sînt sortite, teoretic, oricărui re
zultat. fiind vorba de neliniștile 
ploieștenilor și ambițiile renăscute 
ale dinamoviștilor. de ultima carte 
(de supraviețuire) a studenților 
moldoveni și (de speranță) a tex 
tiliștilor. de superba sfidare a ceea 
ce părea imposibil (am numit re
turul de forță al feroviarilor) și 
încercarea constănțenilor de a scă
pa de emoții prin prima victorie 
obținută dincolo de farul de pe 
malul mării. Dacă ieșenii vor pier
de măcar un punct, iar Petrolul s’ 
C.F.R. Cluj își vor apropia izbînda, 
atunci campionatul ar putea fi de
clarat închis mîine seară. Deoarece 
în eventualitatea acestor trei re
zultate, echipa lui Mărdărescu ar 
rămîne la două puncte de locul 
salvator, iar duminică va juca ia 
Tg. Mureș, acolo unde se fac pre
gătiri pentru (cel puțin) Cupa bal
canică. ceea ce impune prin defi
niție o victorie în ultima etapă. 
Dacă ieșenii ar „remiza" cu U.T.A., 
atunci și problema titlului ar fi 
rezolvată, căci liderul, 
geș. care 
clasată — în fața căreia numai o 
superminune îl poate împiedica să 
cîștige — s-ar 
puncte.

Dar s-ar putea 
poului jocul să 
victorie. Care victorie, de va fi a 
U.T.A.-ei, va amâna momentul „in-

F. C. Ar-
joacă acasă cu ultima

distanța la trei

ca în Dealul Co
se încheie cu o

coronării" 
cele târg al 
sau. de va 
truge toate 
pe Mureș" 
infern. S-ar 
jucînd la adevărata sa valoare, să 
cîștige la Ploiești, ca feroviarii din 
Cluj să se 
Farului, și

Dar cîte 
aceste trei 

într-o a
zilei trebuie să includem disputele 
de la Craiova, unde Jiul are ne
voie de cel puțin un punct pen
tru a scăpa de nopțile albe apărute 
pe neașteptate, și cea de la Bucu
rești. în care universitarii Cluju
lui vor încerca în fata Stelei, 
trată în conul de umbră al 
sameniului. să-și demonstreze 
leitățile de viitori participanți 
Cupa U.E.F.A. sau — dulce utopie ! 
— chiar în Cupa campionilor eu
ropeni (dacă „U“ Cluj cîștigă 
miercuri la București și duminică 
la Cluj în fața Rapidului, iar U.T.A. 
pierde mîine și F. C. Argeș pier
de duminică cu Dinamo, aiunci 
campionatul poate fi cîștigat de 
studențj Ia golaveraj ! !

Ultimele două partide. S. C. Ba
cău — A. S. Armata Tg. Mureș și 
Rapid — Steagul roșu. Mai inte
resantă pare prima, chiar dacă bă
căuanii nu mai pot atinge, teoretic, 
baremul de puncte al nici unei 
competiții europene (duminică, ei 
vor juca la Arad). Mai spectacu
loasă, însă, pare partida de la 
București, poate și pentru faptul

și ar arunca peste dul- 
Ieșilor o tristețe grea, 
fi a ieșenilor, va dis- 
iluziile „doamnei de 

și va agita... fuga din 
mai putea ca Dinamo,

înece tocmai în fata... 
atunci...
nu se pot întîmpla în 
meciuri ?

doua zonă de interes a

in- 
cla- 
ve- 
la...

Ră-

par- 
me-

că întâmplarea a chemat la duel, 
față în față, pe Adamache și 
ducanu.

Si totuși mai sînt încă două 
tide decisive. Nu-i vorba de
ciurile în care Oblemertco (17 go
luri înscrise) și Neagu (16) vor în
cerca să atingă „cota 20“ necesară 
atribuirii titlului de golgeter. E 
vorba de partidele din Trofeul Pet- 
schovschi. Publicul Piteștilor, și el 
lider, „joacă“ acasă, ca și exce
lentul public al Craiovei angajat 
în cursa pentru titlu...

La toate aceste probleme se ”- 
daugă și o întrebare care preocu
pă (sau trebuie să preocupe) pe 
toată lumea : cît de sportiv, de 
corect, de fair-play va fi acest fi
nal de stagiune ? E poate întreba
rea noastră fundamentală...

ANGELO NICULESCU,
OBSERVATOR LA PARTIDA

FINLANDA-ALBANIA
Mîine se dispută la Hel

sinki primul joc din grupa 
noastră preliminară C.M. 
1974 : Finlanda — Albania. 
La această partidă va asista, 
în calitate de observator, an
trenorul federal Angelo Ni
culescu. El a plecat ieri spre 
Helsinki.

DE MIERCURI
Federație română de fotbal a sta

bilit ca meciurile din etapa a 
XXIX-a a campionatului Divi
ziei A, care va avea loc miercuri, 
să înceapă la ora 17,45.

Sîmbată, la Pireu

U.T.A. LA EGALITATE
CU OLIMPIAKOS: 1-1

Turneul final al campionatului republican
al juniorilor și școlarilor

Prezențe și absențe, în prima zi
PRONOSTICUL NOSTRU

LA CONCURSUL „PRONOSPORT"
25 IUNIE

DIN

Minerul Gura Humorului — Construc
torul Iași 9—1 (3—0)

Mlnobradul Vatra Doritei — Avîntul 
Frasin 3—2 (1—1)

Unirea Iași — Victoria Roman 1—3 
(1—1)

I.T.A. Pașcani — Foresta Fălticeni 3—1 
(0—0)

A.S.A. Cîmpulung — TextCa Botoșani 
4-3 (2-2)

Fulgerul Dorohoi — Nicotină Iași 3—1 
(4-1)

Victoria P.T.T.R. Botoșani — Chimia 
Suceava 2—1 (0—1)

S-a calificat pentru 
Gloria Buzău.

Au retrogradat din 
Slănic și Aurora Urziceni.

5. Petrolistul Boldești 26 10 7 9 38—31
6. Prahova Ploiești 26 8 11 7 36—32
7. Caraimanui Bușteni M 9 8 9 34—30
8. Azotul Slobozia 26 8 9 9 37—36
9. Victoria FI crești 26 8 7 11 44—44

10. Petrolul Berea 26 8 7 11 31—36
11. Chimia Buzău 26 9 5 12 31—43
12. Olimpia Rm. S. 26 8 6 12 28—36
13. Aurora Urziceni 26 8 4 14 29—58
14. Viitorul Slănic 26 7 2 17 26—57

27
27
26
25
23
23
23
22
20
16

barajul Diviziei B: 

Divizia C : Viitorul

(Corespondenți : D. Bolohan 1 
V. Diac on eseu. V. Apostol. A. 
L Mandache, T. Ungureanu).

5
4
4

1. ITA PAȘCANI
2. Chimia Suceava
3. ASA Cîmpulung
4. Victoria Roman
5. Minerul G. H
6. Avintul Frasin
7. Textila Botoșani
8. Foresta Fălticeni
9. Mi nob raciul V. D.

10. Unirea Iași
11. Nicotină Iași
12. Fulgerul Dorohoi
13. Victoria Botoșani
14. Constr. Iași

S-a calificat pentru 
I.T.A. Pașcani.

Au retrogradat 
stru norul lași si 
toșani.

SERIA

P. Spar, 
Rotaru.

26
26
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
14
14
13
12
12
7
0
S
8
8
8
3
1

3
8
8
4

5
9
3
3
5
4
4
3

10

63—a 35
36
36
34
31
29
23
23
21
21
20
20
19
12

40—10
46—25
50—35
52—19
30—29
32—35

9
10
12 24—30
14 38—54
13 31—50
14 33—58
14 31—53
13 34—57
15 18—61

barajul Diviziei B:

din Divizia C : Con-
Vlctorta P.T.T.K. Bo-

A ll-a
Textila BuhușiDanubiana Roman

1—0 (0_0)
Petrolul Momești — Gloria Tecuci 13—2 

(3-1) !
Automobilul Focșani — Minerul Comă.. 

nesti 2—1 (î—0)
Cetea Bacău — Rulmentul Bîrlad 2—0 

(0-o>
Viitorul Vaslui — Trotușul Gh. Gheor- 

ghiu-Dej 2—1 (2—0)
Oituz Tg. Ocna — Luceafărul Foc

șani 2—( (2—1)
U.R.A. Tecuci _  Cimentul Bicaz ă—0

(3—0)

(Corespondenți : G. Groapă. A. 
novici. A. Sirbu, L lancu, M. 
Gh. Grunzu si C. Flllță).

Stoia- 
Florea,

1.
2.
3.
4.
5.6.
7.
8.».

10.

PETROLUL MOINEȘTI
26

Rulmentul BJrtad 
Min. Comănesti 
Automobilul Focș. 
Danubiana Roman 
Viitorul Vaslui 
URA Tecuci 
Textila Buhușl 
Letea Bacău 
Oituz Tg. Ocna 

XI. Trotușul
Gh. Gheorghlu-Dej

12. Cimentul Bicaz
13. Luceafărul Focș.
14. Gloria Tecuci

26
26
26
26
26
>6
26

14 10
5
5
1
3
6
3
2
2
5

15
14
15
12
10
11
11
11
•

6
7 

10 
11
10
12
13
13
12

31
27
26
25
24
24
83

26
26
26
26

9
9
7
3

4 13
6 12
5 14
9 19

38—48
32—52
37—49
20—64

22
22
19
13

1. Dinamo — F. C. Argeș
2. „U“ Cluj — Rapid
3. U.T. Arad — S, C. Bacău
4. Jiul —1 Petrolul

' 5? Farul — • ijU4* Craiova
6. Steagul roșu — C.F.R. Cluj

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Crișul — Steaua
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica
Metalul Plopeni — Dunărea

X,l,2
1 

l.x 
x,l

1
X,1 

2
1,2

1
Poiana Cîmpina — Progresul Brăila 1

1
1
x

Minerul Anina — Gaz metan
Vulturii textila — C.S.M. Sibiu
Minerul B.M. _  Olimpia Oradea

Sîmbătă, echipa U.T.A. aflată în Gre
cia, a susținut la Pireu im meci amical 
cu formația Ollmpiakos, in rîndurile 
căreia au evoluat și citeva noi achizi
ții, printre care trei sud-americani. tn 
schimb, U.T.A. a Jucat fără Domțde, 
Kun II și Both, Arădenii au obținut 
un rezultat de egalitate (l—1). după ce 
au condus cu 1—0, prin punctul marcat 
de Broșovschl. Același Jucător, puțin 
mai tîrziu, a ratat o mare ocazie, sin
gur cu portarul in față. U.T.A. — după 
cum ne spunea antrenorul Ilie Oană, 
care a asistat la meci — a jucat foarte 
bine in prima repriză, cînd putea să 
și cîștige, iar după pauza a făcut un 
joc economicos, cu care a contracarat 
atacurile localnicilor. Formația aliniată 
de textiliști : Vidac — Birău, Lereter, 
Pojoni, Popovlci — Calinin, Pirvu, Bro- 
șovscht — Axente, Petescu, Sima. Cei 
mai buni : Vidac (excelent), Broșovschi, 
Sima, Axente și întreaga linie de fun
dași, Au asistat circa 25.000 spectatori.

a jocurilor de la Ploiești
S-s calificat pentru 

Petrolul Moinești.
Au retrogradat din 

Tecuci

barajul Diviziei B :

și Luceafărul
Divizia C :

Focșani.
Gl«lorta

SERIA A lll-a

O zi

Duminică, Ia Ploiești, și-au dat 
întîlnire opt dintre cele 16 echipe 
calificate în turneul final al campio
natului republican al juniorilor și 
școlarilor. Au fost prezente aici, în 
orașul aurului negru, multe dintre 
speranțele fotbalului nostru : Rădu- 
canu și Sumulanschi (Steaua), Vîr- 
lan și Gabel (Șc. Sp. Sibiu), Bora și 
Dumitriu (Progresul), Custof, Roșu 
și Vrînceanu (Dinamo), Ciurea, Ra
dulescu și I. Măciucă (Farul), Ro- 
milă III și Moldovan (Politehnica).

la centrul de juniori și copii F.C. Argeș

MARCEL COSOVSCHI
Anul înființării centrului : 1968.
Trei antrenori : Leontln ianovschi 

(coordonator, categoria a n_a), Ște
fan Vasile (categoria a Il-a), Dan Sil- 
vașan (categoria a III-a. profesor de 
educație ” -------- -
bal).

Juniori
Juniori

100.
Fonduri investite în perioada 1968 

—1972 : 1 000 000 lei.
Jucători promovați :
— în Divizia A : 2.
— în Divizia B : 4.
— în Divizia C : 26.
— la Tineret-rezerve : întreaga e- 

chipă a campionatului actual.

fizică — specializarea fot-

rulați : circa 500.
și copii prezenți în centra:

. . .Cronicar al meciului F.C. Ar
geș — A.S.A. Tg. Mureș, subsemnatul 
nu va uita multă vreme ambianta 
de după partidă, minunata manifes
tație de simpatie a suporterilor pi- 
teșteni vis-a-vis de „idolii» lor. In 
acea seară, fericiți la culme că echipa 
lor favorită se desprinsese la trei 
puncte de urmăritori, „fans“-ii lui 
F.C. Argeș, purtînd steaguri cu culo
rile clubului, au scandat numele 
ieților lui Halagian, kilometri în 
de la stadion și pînă în oraș, la

- diul clubului. Un nume a fost 
adesea pe buzele lor. Ați ghicit, era 
acela a lui Dobrin, cel ce adusese și 
de astă dată victoria, printr-un vo- 
le-kinogramâ...

.. .Pentru F.C. Argeș, prezentul e 
roz. Cum îi va fi viitorul ? Cine ii 
va urma lui Dobrin, jucătorul pe care 
nu puțini copii ' ~ '
geș (vizitat de 
joc) doresc să-1

Tn momentul 
se apropie de ... ... „___ ...
Marcel Cosovschi și, deși nu numără 
decît 14 ani, toți cei trei antrenori, 
l.eonte Ianovschi, Ștefan Vasile și 
Dan Silvăsan, îi prevăd un frumos 
viitor. L. Ianovschi, antrenorul coor
donator, ne furnizează date proaspe
te despre viitorul... Dobrin : „Este 
un elev sîrguincios al școlii generale 
nr. 11 și al Centrului nostru. La faza 
pe județ a școlilor generale, desfă
șurată Ia Curtea de Argeș, a înscris 
7 goluri în patru partide. Controlea
ză foarte bine balonul, 
și dreptul, intuiește cu 
secuția fazei".

Evoluția lui, la o 
pe unul din cele trei 
centrului, este și ea o 
practică în acest sens. Lasă că și 
toate mingile îl caută aproape numai 
pe el, urmașul.. .

Consemnînd cu satisfacție (pentru... 
perspectivă) numele lui Cosovschi, 
urmărim, în continuare, jocul la două 
porți al celor din grupa 1958—59 și 
constatăm că, din cei 22, puțini sînt 
copii care promit: Lucian Radulescu, 
Ion Bărbulescu. Toma Doru, Martin 
Marian și Dan Mălăescu. Tn rest, ele
mente cu cunoștințe tehnice destul de 
aproximative și — fapt deloc negli
jabil — cu o constituție fizică care, 
parcă, ignoră anumite criterii ale se
lecției.

Discutăm despre selecție și criteriile 
ei cu antrenorii: „La noi, ne spune 
Ianovschi, sclecția-1 permanentă, nu 
numai pentru grupele mici, de copii, 
ci și pentru cele de juniori. dacă, 
cumva, depistăm, elemente de pers
pectivă intr-un cadru adecvat (n.n. 
— campionatele școlilor generale, or
ganizate primăvara și toamna de 
„Centrul F.C. Argeș", în colaborare 
cu unitățile de specialitate ale Minis
terului Tnvățămîntului) sau în „rai
durile" noastre, săptămînalc, spre 
locurile virane periferice, din cartie
rele Ciair și Craiovei"......Nu se poa-
to merge, de la început, pe gabarit,

își continuă 
temă, pentru 
tarea copiilor 
uniform. De 
de bază sînt 
interesează, aproape in egală măsură, 
posibilitățile tehnice ale copiilor, dar 
și felul în care gindesc ci în teren, 
deoarece, am omis să vă spun că. 
în ceea ce ne privește, toate aceste 
principii sint operante în timpul jo
cului. Asftel selectăm noi elementele 
pentru centru, unde începe, de fapt, 
adevăratul trial. Cam doi ani durează 
Ia noi perioada de acomodare, în 
timpul căreia sintem în măsură să 
apreciem cu 
6 ani, etapa 
desfășurarea 
antrenament

.. .Și cum

Ianovschi expunerea la 
simplul fapt că dezvol- 
nu se realizează in mod 
aceea, criteriile noastre 
cele tehnico-tactice. Ne

cine putem continua Încă 
absolut necesară pentru 

unui proces de instruire- 
sistematic".
jocul fusese acela care, 

Ia grupa 1958—1959, ne dezvăluise pu
ține elemente cu perspectivă de dez
voltare, înseamnă, am dedus noi, că 
foarte mulți dintre ei nu vor putea 
continua.

bă- 
șir, 
se- 

mai
era

ai Centrului F.C. Ar- 
noi a doua zi după 
imite ?
de față, unul singur 

model. Se numește

are și stingul, 
ușurință con-
oră matinală, 
terenuri ale 

demonstrație

★
Am revenit după-amiază la „cen

tru" pentru a urmări „grupa mai e“ 
în antrenament, aceea a juniorilor 
care activează în campionatul repu
blican. Fiind primul antrenament al

circuit închis. Finalitatea lui, produsul 
■unui' proces de instruire-antrenament, 
întins pe o perioadă de 6—8 ani, îl 
avem mai tîrziu, mai copt, mai 11a- 
tur, Ia echipele de tineret si de se
niori. Ne-a interesat să aflăm ce 
s-a ales de ultima promoție a „Cen
trului F.C. Argeș". Ea a rost promo
vată, in-corpore, în formația de ti- 
neret-rezerve a 
care, în aceeași 
tămfnii trecute, 
ment pe terenul 
mătate de oră ... ___
elevii profesorului Dima, 
trecut în program un antrenament cu 
caracter fizic, probe (30 m. 80 m și 
100 m) pentru testarea vitezei. Timpii 
înregistrați de Cornelii) Georgescu. 
Aurel Din. Eniilian Mîntu, Cornel 
Popa ș.a. demonstrau, și după apre
cierile prof. Dima, un lucru bun, în 

'această direcție, în perioada juniora
tului.

Vor confirma promoțiile „Centrului 
de juniori și copii F.C. Argeș” și în 
formația — fanion a clubului lor ?

Așa speră, la ora actuhlă, antreno
rii și conducerea clubului piteștean.

clubului piteștean 
zi, la începutul săp- 
se afla la antrena- 
central. Circa o iu- 
am_ zăbovit printre 

care avea

Au lipsit în schimb, duminică, de 
la startul tradiționalului seminar 
rezervat tinerilor fotbaliști, mulți 
copii buni și talentați, obligați — 
printr-o nepotrivită programare a 
turneului final — să fie prezenți în 
băncile școlilor pentru a susține 
examenul de bacalaureat. S-a sim
țit și lipsa din întrecere — de ce 
să nu o recunoaștem ? — a gazde
lor. A Petrolului, marea învinsă din 
finala anului trecut.

A fost însă prezent, în jocurile 
de la Ploiești, fotbalul. Fotbalul de 
calitate, ășa cum ne place să-1 ve
dem — combativ, viguros și eficace 
— și cum nu-1 prea vedem, uneori, 
nici la întâlniri din prima divizie a 
țării. Au fost patru meciuri deosebit 
de atractive. Unul mai 
celălalt, Steaua cu Șc. Sp. 
greșul cu Dinamo Obor, 
cu Minerul Comănești și 
Farul. Mai ales acesta din urmă. O 
adevărată finală, care s-a disputat, 
din păcate, și printr-o nedreaptă 
hotărâre a sorților, cu mult înain 
te de data care i-ar fi răsplătit 
cum se cuvine importanța.

Dar — neplăcută surpriză — de 
la acest spectacol plin de poezie si 
de tinerețe a fotbalului — a lipsit 
publicul, spectatorii. Unii spun că 
terenul a fost prea departe de oraș, 
alții că duminică dimineață a fost 
caniculă sau că în după-amiaza ace
leiași zile au preferat 
că la televizor finala 
lui Europei. Poate. Să 
fost și cauze obiective 
sențe motivate.

Acum însă vremea 
turneul juniorilor se 
fără concurență și probabil că și or- 
gapizatorii au găsit, de astă dată, o 
posibilitate de a fi pus măcar cî- 
teva ali-Șe în care să anunțe progra
mul celei de-a doua etape, care ar* 
loc astăzi.

frumos ca 
Sibiu, Pro- 
Poli tehnica 
Dinamo cu

să urmăreas- 
Campionatu- 
zicem că au 

și deci și ab

s-a răcorit, 
desfășoară

Mihai IONESCU

MÎINE. CUPLAJ PE STADIONUL
23 AUGUST’*

G. NICOLAESCU

tim-

găzdui 
fotbal, 
se va 

Steagul 
iar în continuare (de la ora

Patru din foștii juniori ai centrului promovați, din toamnă, în formația 
de tineret: de la

întrerupt duminică, din cauza 
pulul nefavorabil, jocul Dunărea Giur
giu — Ceahlăul P. Neamț 2—1 (1—0) a 
continuat luni după-amlazâ, din minu
tul 48. Golurile au fost realizate de 
Popa (min. 36). Cojocaru (min. 61), 
respectiv Contardo (min. S3 din 11 m). 
A condus excelent V. Pădureanu — Bucu
rești. (Tr. BABBALATA—coresp.).

IERI, LA GIURGIU

Stadionul 23 August va 
miine un atractiv cuplaj de 
în deschidere, de la ora 18, 
disputa partida Rapid 
roșu, 
20) se va juca meciul Steaua — 
Universitatea Cluj, ambele întâl
niri contînd în etapa 29-a a Di
viziei A de fotbal.

Tulcea Portul Brăila 3—0Delta
(1~«)

Constructorul Galați — Granitul 
dag 4—0 (1—0)

Ancora Galați _ Marina Mangalia 
(0-0)

Viitorul Brăila — Electrica Constanța 
6—0 (1—0)

S. N. Constanța — Oțelul Galați 0 
(1—0)

Unirea Tricolor Brăila — Cimentul 
Medgidia 0—0
I.M.U, Medgidia — Dunărea Tuleea 4—2 
(0—0)

Baba-

(Corespondenți : I. Turșie. S. Con- 
stantlnescu. V. ștefănescu, G. Rizn. N. 
Teodorescu. R. Grig or e și R. Avram)-

B : Delta Tulcea.
Au retrogradat din Divizia C : Portul 

Brăila și S.N. Constanța.

1. DELTA TULCEA 26 15 7 4 38—11 37
2. I.M.U. Medgidia M 12 11 3 48—23 35
3. Constr. Galați 26 13 8 5 51—16 34
4. Otelul Galati 26 11 6 9 37—30 28
5. Viitorul Brăila 26 11 6 9 36—32 28
6. Electrica C-ta 26 10 6 10 37—43 26
7. Marina Mangalia 26 7 11 8 27—26 25
8. Unirea Tricolor Br.

26 7 10 9 24—39 24
9. Ancora Galati 26 7 9 10 23—33 23

10. Cimentul Medg. 26 7 8 11 30—29 22
11. Dunărea Tulcea 26 6 10 10 20—36 22
12. Granitul Babadag 26 9 4 13 33—53 22
13. S.N. Constanța 26 7 6 13 23—38 20
14. Portul Brăila 26 7 4 15 32—50 18

S -a califica* pentru barajul Diviziei

SERIA A IV-a
Laromet București — Victoria Lehliu 

2—0 (1-.0)
Dinamo Obor București — Autobuzul 

București 1—1 (1—1)
Flacăra roșie București — Unirea Tri

color București 1—1 (0—1)
Olimpia Giurgiu — Mașini unelte Bucu

rești 1—0 (1—0)
T. M. București — Voința București 

4—0 (2—0)
Sirena București — Tehnometal Bucu

rești 2—4 (0—2)
Celuloza Călărași — Electronica Bucu

rești 5—o (î_o>

(Corespondenți : C. Secară. S. claudJu, 
C. Toader. T. Barbălată. O. “ "
DIaconescu și M. Stan).

Guțu. D.

1. ELECTRONICA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13. __ ._____________
14. Victoria Lehliu

Unirea Tricolor 
Autobuzul Buc. 
Tehnometal Buc. 
Celuloza Călărași 
TM București 
Laromet Buc. 
Flacăra r. Buc. 
Sirena Buc.
Voința București 
Dinamo Obor Buc. 
Olimpia Giurgiu 
Mașini unelte Buc.

BUC.
1

26 1
26 1
26 ]
36 1
26 1
26
26
26
26
26
26
26

26

41— 17
46—18
42— 21
45—27
40—23
32—27
21—27
28—38

10 23—27 
U
11 
12
12
19

stingă — Sergiu Moisescu, Din Aurel, Sorin Peligrad 
și Cornel Georgescu.

(urmînd unui joc 
Politehnica Timi-

ciclului săptămînal 
oficial, în baraj, cu 
șoara, desfășurat pe un teren greu, 
din cauza ploii), lecția a avut un ca
racter de menținere a formei sportive. 
Ne-a plăcut modul în care a decurs 
întregul program — cu exerciții ju
dicios alese (toate cu mingea), pen
tru gradarea efortului — dar, mai 
ales, faptul că ANTRENAMENTUL 
A FOST CONTROLAT MEDICAL. La 
început, pe parcurs și in final, Du
mitru Florin. Mihai Zamfir, Gh. 
Adrian, Mircea Foamete, Mihai Stân- 
ceanu, Cezar Tanov, Constantin Ra
dulescu, Ovidiu Zamfir au trecut, 
rînd pe rind, în atenția dr. Maria 
Stănilă, care le-a înregistrat tensiu
nea și pulsul, în stare de repaos și 
după efort mediu. Valorile notate <ie 
medic îi spuneau antrenorului Leon- 
te Ianovschi că totul e in ordine Și 
gabaritul celor mai mulți dintre ei, 
demonstra, la această vîrstă. o judici
oasă selecție, pledînd în favoarea 
unui antrenament riguros științific, 
în ultimă analiză penrtu performanța 
sportivă.

★
Un centru de juniori și copii nu 

însumează, firește, o activitate cu

în etapa de duminică
a diviziei B

, SERIA I
Iată cîteva amănunte despre desfă

șurarea jocurilor etapei de duminică, 
penultima, a Divizei B.

PORTUL CONSTANȚA — C.F.R. 
PAȘCANI 0—1 (0—1). Unicul gol a fost 
realizat de Mărculescu (min. 19). A 
condus foarte bine Gh. Retezan-Bucu- 
rești. (C. Popa, coresp. județean).

PROGRESUL BRAILA — META
LUL PLOPENI 2—0 (0—0). Autorii 
golurilor : Petcu (min. 83) și Traian 
(min. 86). A arbitrat foarte bine C. 
Ghemigean — București. (Tr. Enache, 
coresp.).

F. C. GALATI — SPORTUL STU
DENȚESC buc. 1—2 (1—0). Au mar
cat: Morohai (min. 10), respectiv M. 
Sandu (min. 78) și Damian (min. 80). 
I. Chilibar — Pitești a condus bine 
în repriza I și slab în a doua. (T. Siri- 
opol, coresp. județean).

4
4
6
8
8
9
8

12

22—33
19—30
24—34
22—37
13—59

37
35
33
32
32
29
26
23
22
22
22
21
20
10

barajul Diviziei B:S_a calificat pentru
Electronica București.

Au retrogradat d<n . ___
rta Lehliu st Mașini Unette București.

Divizia C : Vlcfo-

SERIA A V-a
Victoria FloreștiAurora Urziceni

4-1 (2_1)
Petrolistul Boldești — Șoimii Buzâu 

1—0 (0—0)
I.R.A. Cîmpina — Viitorul Slănic 8—0 

(neprezenta re)
Carpați Sinaia — Chimia Buzău 8—1 

(6_ 0)
Petrolul Berea — Olimpia Rm. Sărat 

3—0 (1—0)
Gloria Buzău

(0-0)
Prahovj» Ploiești — Caraimanui Bușteni 

2-1 (1-1)
(Corespondenți : M. Tabarcea. C. Fi- 

lostache. E. Stroe, V. Feldman. M. Flo- 
peșanu. L Stănescu * ~ ----------

1. GLORL4 BUZĂU
2. Carpați Sinaia
3. Șoimii Buzău
4. Ut A Cîmpina

Azotul Slobozia 1—1

și I. Tănisescu.).

26 15 19
26 14
26 11
26 12

5
8
5

1
7
7
9

41—14 40
51—32 33
35—23 30
35—24 29

Cărei — Măgura Șlmleul SilvaJ 
___  . (reprezentare)

Constructorul Baia 
Baia Mare 3—0 (1—0)

Someșul Satu Mare — Bihoreana Mar' 
ghita 1—1 (0—11

(Corespondenți : T. Vulfurar, Gh -- 
trău, V. Mihail. M. Bontolu, Tr. SUagm, 
T. Teodor »i A. Verb»).

26 17 3 
26 12 7 
26 13 5
26 11 8
28 10 8
26 
26 
2fl 
26 
26 
26
26
26
26

Voința 
nied 3—0 Mare — Minerul

CO'

1. VICTORI,A CĂREI
2. Minerul B. Sprle
3. Bihoreana Marghlta
4. Unirea Zalău
5. Minerul Cavnic
6. Topitorul BaU M.
7. Bradul Vișeu 
s. Someșul Satu M.
9. C.I.L. Sighet

10, Recolta Salonta 
o—a —v, 11. Constr. Bala M.

Rapid Piatra Olt — Petrolul Tîrgoviște 12.- Voința Cărei
1—2 (1—0) M 

Lotrul Brezoi — Unirea Drăgăsani 3—2
(2-1) 

Muscelul Cîmpulung — Comerțul 
xandria 2—0 <1—0)

Oltul Rm Vilcea — Dacia Pitești 
(3—0)

Flacăra Moreni 
(1—0)

Metalul Mija - 
Vede 4—4

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Petrolul Videle
2 (3—0) ___

13. Gloria Baia M.
.14., Măgura Șimleu

11
10
10
11
10

7
9
8
6

C 63—23 3*
7 41—17 31
8 39—30
7 31—22
8 39—27

5 10 31—41
6 "
5
3
4
8
4
6
2

10
11
12
12
11
13
12
18

28— 41
34—29
29— 32
32—46
42—50
28—40
20— 37
21— 45

31
30
28
27
26
25
25
24
22
23
22
14

Ale-

3-0

2—1- Oltul Slatina

Sporting Roșiorii de

(Corespondenți : D. Gruia. M. Avanu. 
I. Zldaru, V. Ion. P. Giornoiu, Gh. 
Illnea).

1. FLACAR/1 moreni
2. Oltul Slatina
3. Chimia Tr. Măg.
4. Dada Pifești
5. Petrolul Tîrgoviște
6. Metalul Mija
7. Petrolul Videle
8. Comerțul Alex.
9. Unirea Drăgâșani

10. Lotrul Brezoi
11. Oltul Rm. V.
12. Sporting Roșiori
13. Muscelul C-lung
14. Rapid P. Olt

26
26
26
26
26
26

19 3
16 6
12 6
10 7

5
4

11
11

4 60—19
4 45—18
8 35—20
9 39—30

10 37—32
11 39—35

41
38
30
27
27
26

Divizia C : Rapid

26 8 9 9 30—25 25
26 10 5 11 24—34 25
26 9 6 11 38—35 24
2G 8 7 11 27—48 23
26 9 4 13 36—46 22
26 8 6 12 33—50 22
26 6 7 13 23—43 19
26 5 5 16 20—51 15

barajul Diviziei P'S-a calificat pentru 
Flacăra Moreni. 

Au retrogradat din __
Piatra Olt si Muscelul Cîmpulung.

SERIA A Vll-a
Răsăritul Caracal — Meva Tr. Severin 

7—0 (2—0)
Dunărea Calafat —

6—6 (1—0)
Minerul Rovinari —

3—0 (1—0)
Metalul Drobeta Tr.

Toplet 3—1 (5—1)
Progresul Corabia 

0—0
Știința Petroșani — 

1—0 (1—0)

(Corespondenți 
nea, P. Crislea. M. Focșan, C. 
șt. Konyicska).

Pandurii Tg. Jiu 

Progresul Strehaia 

Severin — Metalul

■ Minerul Motru 

Minorul Lupenl

S-a calificat pentru 
Victoria Care!.

Au retrogradat din

barajul Diviziei B:

Divizia c : Măgura
Ștmleul Stlvaniel si Gloria Bala Mare.

SERIA A Xl-a
Someșul Beclean — Chimica Tîmăveni

4- 4 (1-2)
Minerul Rodna — Dermata Cluj 3—1 

(2-0)
Unirea De| — Industria sîrmei Cîmpia 

Turzii 0—5 <0—4) !?!
Tehnofrig Cluj — Metalul Aiud 1—2 

• (0-1)
Arieșul Cîmpia Turzii

Mureș 3—0 (1—0)
Arieșul Turda — C.I.L. Gherla 

(0—1)Soda Ocna Mureș — Progresul Năsăud
5— 2 (3—2)

(Corespondenți : I. 
T. Prodan. E. Feliervari. 
Lazăr și E. Tirnăveanu).

Viitorul Tg.

2—1

Pintea. Gh. Balint,
Tonea, P.

1. IND. StRMEI C. T.
2. Chimica Tîmăveni
3. Arieșul Turda
4. C.I.L. Gherla
5. Metalul Aiud
6. Dermata Cluj
7. Unirea Dej
8. Soda Ocna Mureș
9. Viitorul Tg. Mureș

10. Arieșul C. Turzii
11. Tehnofrig Cluj
12. Someșul Beclean
13. Minerul Rodna
14. Prog. Năsăud

25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

p.

1
4
4
6
5
5
8
6
3
5
7
4
7
3

74-19
67—22
48—29
45— 28
46— 30
33—24
33—37
28—33
46—42
25—34
24—40
31—88
31—79
31—35

«1
40
32
30
29
20
26
24
21
21
21
16
17
15

barajul Diviziei B:S-a calificat pentru______
Industria slrmel Cîmpla Turzii.

Au retrogradat din Divizia C : Minerul 
Rodna și Progresul Năsăud.

SERIA A Xll-a
METALUL DROBETA1.

Gh. Donciu. Șt. Zvlg-
- - - șlFiUp

TH. SEVERIN' 24 15 5 4 51—23 35
2. Știința Petroșani 24 14 6 4 48—20 34
3. Minerul Lupeni 24 11 10 3 49—24 32
4. Minerul Motru 24 10 7 7 37—26 27
5. Dunărea Calafat 24 9 6 9 48—41 24
6. Pandurii Tg. Jiu 24 9 5 10 28—35 23
7. Steagul r. Plenita 24 9 4 11 35—32 22
8. Răsăritul Caracal 24 8 6 10 42—43 22
9. Meva Drobeta

20Tr. Severin 24 7 6 11 24-36
10. Progresul Corabia 24 7 6 11 28—42 20
11. Metalul Toplet 24 7 6 11 35—52 20
12. Minerul Rovinari 24 6 5 13 26—56 17
13. Prog. Strehaia 24 6 4 U 20—44 16

bara.jul Diviziei B:

retrogradat din Divizia C : Progre- 
Strehaia.

S-a calificat pentru _
Metalul Drobeta Turnu Severin.A . .. - «
sui

SERIA A Vlll-a
Aurul Brad — Gloria Arad 2—0 (0—0) 
U.M. Timișoara — Metalul Otelu Roșu 

4—2 (4—1)
Minerul Ghela: 

Nouă 2—0 (2—0)
Minerul Bocșa 

3—1 (1—1)
Electromotor 

Deva 1—1 (1—0)
Vagonul Arad

3—0 (neprezentare)
C.F.R. Caransebeș

2—2 (1—1)

? — Minerul > jVToldpva

— Progresul Timișoara

MureșulTimișoara

— Victoria Caransebeș

Furnirul Deta

(Corespondenți : M. Susan, C. Crețu,
FI. Oprita, C. Brindzea, Șt. Marton, G. 
Herman și Al, Munteanul.

26 15
26 14
26 12
26 11

1. VAGONUL ARAD
2. Mureșul Deva
3. U.M. Timișoara
4. Min. Mold. Nouă
5. Electromotor Tim.
6. Progresul Tim.
7. Met. Oțelu Roșu 

8—9. Aurul Brad
8—9. Furnirul Deta

10. Minerul Bocșa
11. Minerul Ghelar
12. Gloria Arad
13. C.F.R. Caransebeș
14. Victoria C-sebeș

S-a calificat pentru 
Vagonul Arad.

Au retrogradat din 
Caransebeș și C.F.R.

Odorhelul

Oltul Sf.

Tractorul Brașov — Carpați
3—0 (3—0)

Politehnica Brașov — Textila 
Secuiesc 4—2 (3—0)

Unirea Cristurul Secuiesc —
Gheorghe 1—2 (0—1)

Forestierul Tg. Secuiesc — Carpați Bra
șov 1—0 (1—0)

Colorom Codlea — Minerul Bălan 1—3 
(0-2)

A.S. Miercurea Ciuc — Torpedo Zăr- 
nesti 1—0 (1—0)

Viitorul Gheorghieni — Metrom Brașov 
1—4 (0—2)

(Corespondenți î E. Bogdan, G. Carol# 
V. Lortntzi, - — — a—■——-
Lorac și Cs.

L. Bucs, 
Malnasi).

BRAȘOV
Brașov

N. Seceleanu,

26 21
26 17
26 10
26 11

1. METROM
2. Tractorul
3. Politehnica Bv.
4. Textila Odorhei
5. Forestierul Tg. Sec. 26 11
6. Carpați Brașov
7. Oltul ȘfT Gh.
8. Torpecfo Z&rn-fești
9. Carpați Covasna

10. Viit. Gheorghieni
11; Minerul Bălan
12. Unirea Cristur
13. A.S. M. Ciuc
14. Colorom Codlea

26
26
26
26
26

G.

3 74— 9
5 69—22
5 31—22
8 38—31
8 29—38

10 38—31
9 41—41
9 30—30

11 23—41 
10 38—47 
10 17—33 
15 25—49 
15 19—39

44
38
31
2*
29
27
27
26
25
24
34
16
15

barajul Diviziei B:S-a calificat Pentru 
Metrom Brașov.

Au retrogradat din Divizia C : Colorom 
Codlea si A.S. Miercurea Ciuc.

5 39-24
7 59—25
8 39—29
8 35—27 

10 39—33 
10 39—39
10 47—48
11 35—41
11 24—30
12
13 
12
14 
16

42—49
41—46
30—32
34—45
25—60

barajul Diviziei B:

Divizia C : Victoria 
Caransebeș.

SERIA A IX-a
Vltrometan MediașTextila Sebeș

9—0 (4—0) !?
Chimia Oraș Victoria — Metalul Copșâ 

Mică 3—1 (1—1)
C.F.R, Sighișoara — Independența Si

biu 4—0 (2—0)
Unirea Alba Iulie — C.F.R. Simeria 

1—0 (1—0)
A.S.A. Sibiu

(2—2)
Victoria Călan — Constructorul 

doara 2—0 (1—0)
Minaur Zlatna

(1—0)

Minerul Teliuc 2—3

Hune-

U.P.A. Sibiu

(Corespondenți : D. Lădaru. Gh. Ma-

1

tei I. Turjan. I. FiUpescu. Gh. Topir. 
ceanu, A. Gtinther și N. Băișan)

1. INDEPENDENTA
SIBIU 26 16 4 6. 62—81 36

2. Victoria Călan 26 13 4 9 45—26 30
3’. Unirea Alba lulia 26 13 4 9 25—26 30
4. Minerul Teiliuc 26 11 6 9 36—31 28
5. C.F.R. Simeria 26 12 3 11 46—35 27
6. Metalul Copșa M. 26 11 5 10 37—40 27
7. C.F.R. Sighișoara 26 9 8 9 28—31 26
8. Chimia Victoria 26 11 4 11 28—33 26

5
7
4
4
6
4

9. U.P.A, Sibiu
10. Vifrometan Medias
11. Minaur Zlatna
12. Textila Sebeș
13. Constr. Hunedoara
14. A.S.A. Sibiu

11 36—38 
10 31—46
12 33—34
13 37—33
12 22—38
16 34—48

25
26
26
26
26
26

S-a calificat pentru 
Independenta Sibiu.

Au retrogradat- din 
Sibiu și "

_____ ___Divizia C : A.S.A. 
Constructorul Hunedoara.

SERIA A X-a
Vișeu _  Minerul CavnicBradul

(2-1)
Recolta

3— 0 (2—0)
C.I.L. Sighetul Marmației — Victoria 

Cărei 1—0 (0—0)
Unirea Zalău — Topitorul Baia Mare

4— 0 (1—0)

Salonta — Gloria Baia Mare

„RECORDUL" OLIMPIEI ORADEA
CHIMIA RM. VILCEA — POIANA 

CÎMPINA 1—0 (1—0). Golul victoriei 
a fost înscris de Păciulete (min. 29). 
Excelent arbitrajul lui Gh. Limona — 
București. (P. Peană).

METALUL TÎRGOVIȘTE — ȘTIIN
ȚA BACAU 1—0 (0—0). Autorul golu
lui : Manea (min. 52). Foarte bun ar
bitrajul lui C. Petrea — București. M. 
Avanu, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA GALAȚI 3—0 (1—0). Au 
înscris ; lancu (min. 9 și 73) și Rădoi 
(min. 87). A condus bine N. Stoicules- 
cu — R. Vilcea. (A. Păpădie).

SERIA A ll-A
C.S.M. SIBIU — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 1—1 (0—0). Au înscris : 
Turlea (min. 51) pentru C.S.M. Dima 
(min. 57) pentru Politehnica. A arbi
trat bine Gh. Motorga — București. 
(I. Ilie coresp).

C.F.R ARAD — MINERUL ANINA 
3—1 (2—0). Au marcat: Kukla (min. 
30 și 88), Gyenge (min. 40 din 11 m), 
respectiv Dumitrescu (min. 90). A 
condus bine T. Vas — Oradea. (G. 
Herman, coresp.).

OLIMPIA ORADEA — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 7—6 (4—0). Autorii 
golurilor : Arnoțchi (min. 4, 16, 69, 
74 și 76), Balogh (min. 10 din 11 m) 
și lacob (min. 35). A. Bentu — Bucu
rești a arbitrat foarte bine. (V. Ior- 
dacbe).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MINERUL BAIA MARE 5—1 (2—1). 
Au marcat : Mateescu (min. 23), Bo- 
șoteanu (min. 35), Dașcu (min. 65), 
Șarpe (min. 71 și 78), respectiv Trif 
(min. 10). Foarte bun arbitrajul lui 
C. Niculescu — București. (T. Costin, 
coresp.).

LOTO
PRONOSPORT

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR 
DE LA TRAGEREA

NALA LOTO DIN
EXCEPTIO

20 IUNIE

Ioc• Tragerea va avea 
rești în sala Clubului 
Bănci din strada Doamnei 
începere de la ora 18.30. 
va fi radiodifuzată iar panoul 
rezultate va fi televizat în 
serii.

la Bucu-
Finanțe 

nr. 2 cu 
Tragerea 

cu 
cursul

• Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă sîmbătă 24 iunie 
1972, la ora 13 în orașele de reșe
dință județeană 
iunie 1972, la ora 
calități.

și pînă vineri
13, în celelalte

premiilor se• Omologarea 
efectua joi 29 iunie 1972.

23
lo-

va

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
vă mai puteți procura biletele 
tru tragerea Pronoexpres 
miercuri 21 iunie, tragere 
oferă participanților autoturisme la
alegere și numeroase premii în bani.

care 
pen

ele 
care

barajul Diviziei B:

CIȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES nr. 24 

din 14 iunie

CORVINUL HUNEDOARA — ME
TALURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de Dobre 
(min. 12). A condus bine I. Drăghici 
— București. (M. Ioanid, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. RE
ȘIȚA 1—2 (1—1). Au înscris : Panici 
(min. 2), respectiv Silaghi (min. 33) 
și Atodiresei (min. 75). A arbitrat 
bine I. Erdoș — Oradea. (Ștefan Con
stantin, coresp.),

GLORIA BISTRIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 2—4» (0—0). Autorii go
lurilor : Ciocan (min. 47) și Cadar 
(min. 79). I. Rus — Tg. Mureș a con
dus corect (I. Toma, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — CHIMIA 
FAGARAȘ 1—0 (1—0)- Unicul gel a 
fost realizat de Pascal (mir.. 33) A 
arbitrat bine T. Ga boș — C?-_ (C.
Morarii).

Extragerea I: cat. 1 : 1 var. 2ă% a 
100 000 și 3 var 10’. o a 40.000 lei ; 
cat. 2 : 3'80 a 15.733 lei ; cat. 3 : 
25,60 a 2.335 lei ; cat. 4 : 148,10 a 
404 lei; cat. 5i 213,70 a 280 
cat. 6 : 6.586,45 a 40 lei.

REPORT CAT. 1 = 1.212.795

lei;

lei.
var.Extragerea a Il-a : cat A : 1

IO®/* a 103.000 ; cat. B : 5,30 a 18.543 
lei; cat C : 23,75 a 4.138 Iei, cat 
D : 1.477.45 a 60 lei: cat. E : 132.50 
a 200 lei: cat F : 2.970,20 a 40 lei.

REPORT CAT. A ” 84.085 lei.
Câștigul de 100.000 lei jucat 25’/» 

de la cat 1 a fost obținut de FORIS 
ANTON din Cluj, iar cîștigul de 
100.000 lei jucat 10% de la cat. A 
a fost obținut de TEOHARIE DU
MITRU din București.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



DOUĂ VICTORII 
CU REZONANȚĂ

PENTRU JOCURILE DE LA MUNCHEN
Cu mai puțin de 70 de zile înain

tea Jocurilor Olimpice, două dintre 
rezultatele înregistrate de repre
zentanții atletismului nostru rețin 
în mod deosebit atenția. Este vor
ba de succesele repurtate de Carol 
Corbu și Argentina Menis, la Mi
lano și, respectiv, la Bergamo, în 
fața unor adversari redutabili, mari 
favoriți pentru medaliile de aur ale 
supremei competiții ,a atletismului 
mondial.

Pentru a treia oară în decursul 
acestui an, Carol Corbu s-a întîlnit, 
în concurs direct, cu Viktor Saneev, 
campionul olimpic al probei de 
triplu salt, fost recordman mondial. 
Și de două ori victoria i-a revenit 
sportivului român, prima oară la 
Moscova, în februarie : 16,73 m față 
de 16,65 m, a doua oară acum, la 
Milano, de data aceasta în aer li
ber, 17,10 față de 16,70 m. După 
cum poate vă amintiți, Saneev a 
ciștigat în fața lui Corbu. la cam
pionatele europene de sală de la 
Grenoble (16,97 m — 16,89 m). dar 
recordmanul nostru a acuzat atunci 
o evidentă neacomodare cu podiu
mul, extrem de elastic, pe care se 
executa elanul pentru sărituri.

Victoria de sîmbătă a lui Corbu 
asupra trioului speranțelor sovietice 
pentru Miinchen (Saneev, Besonov. 
Bariban), atleți redutabili, cu mar. 
posibilități în lupta pentru m:- 
demonstrează indiscutabil cai ::ăț.le 
sale fizice și tehnice, dar și pe cele 
psihice, această ultimă confruntare 
de la Milano fiind, după părerea 
noastră, nu numai o dispută spor
tivă, ci și una, să zicem, de tatonare 
psihică. Faptul că recordmanul ro
mân a obținut chiar de la prima 
încercare rezultatul de 17,10 m (al 
doilea din cariera sa sportivă), a 
fost de natură să-i solicite Ia ma
ximum pe adversari și, în primul 
rînd, pe cel mai tare dintre ei. adică 
pe Saneev, la un răspuns prompt.

Acesta nu i-a fost dat însă la Mi
lano, dar cunoscîndu-i posibilitățile, 
trebuie să așteptăm că-1 va da cît 
de curînd ! Deci, atenție Corbu !

A doua performanță de răsunet 
internațional, al cărui ecou s-a fă
cut auzit, de acum, în întreaga lume 
a atletismului, a fost victoria Ar
gentinei Menis asupra campioanei 
europene. Faina Melnik, recordmana 
mondială a probei de aruncare a 
discului. Este de fapt prima înfrân
gere pe care atleta sovietică o su
portă de la C.E. de la Helsinki, din 
august anul trecut, și pînă acum, 
învingătoarea fiind tînăra noastră 
campioană Argentina Menis. Din 
păcate, de la acest important con
curs de la Bergamo, n-am putut 
avea în timp util legătura telefoni
că cu delegația noastră sportivă, in 
formațiile primite de la unul din
tre organizatori fiind astfel destul 
de sărace. Sub rezerva unei corn 
pletări mat ample, la înapoierea în 
Capitală a atletelor, judecind însă 
după valoarea cifrelor înregistrat** 
în Italia, evidenta scădere față de 
media obișnuită a rezultatelor ce
lor două mari favorite la medalia 
olimpică de aur presupunem că s-t» 
datorat in primul rînd. ca și în 
cazul duelului Corbu-Saneev. tot 
unor faeton de ordin psihic. Mai 
tare la Bergamo (cît și-a dorit Ar
gentina Mems o întîlnire cu 
această fa.moasă recordmană mon
dială !). campioana noastră a izbu
tit un succes concludent, la o dife
rență de aproape un metru (80 cm) 
care, în mod firesc, îi va da. desi
gur, ar:p: pentru a se pregăti și 
mai bine decît a făcut-o pînă a- 
cum, pentru a aborda poate ceva 
mai relaxată — psihic — viitoarele 
confruntări cu aruncătoarele din 
elita mondiala a probei, cu precă
dere cele programate la Munchen, 
în zilele de 8 și 9 septembrie (ca
lificările și. respectiv, concursul 
olimpic propriu-zis).

CANOTOARELE NOASTRE ÎNVINGĂTOARE
LA „REGATA GRONAU

BERLIN, 19 (Agerpres). — In 
cadrul concursului internațional de 
canotaj academic ..Regata Griinau'. 
echipajul feminin al României a 
ciștigat proba de schif patru plus 
unu cu timpul de 3:28,70. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipa
jele R. D. Germane — 3:29,69,

IlfCmill MONDIAL
IA PRĂJINĂ

A RĂMAS ÎN PICIOARE
NEW YORK, 19 (Agerpres). — In 

ultima zi a Campionatelor de atletism 
ale S.U.A., care s-au desfășurat la 
Seattle, Dave Roberts a ciștigat pro
ba de săritură cu prăjina cu un re
zultat bun : 5.49 m. Tînărul atlet ame
rican (in vîrstă de 21 de ani) a eșuat 
în tentativa sa de doborîre a recor
dului mondial al probei (5,60 m), ratînd 
cele trei încercări efectuate la înăl
țimea de 5,61 m.

în cursa de 1 500 m, Jerome Howe 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului cu timpul de 
3:38,2. Cunoscutul sprinter Lee Evans 
și-a confirmat valoarea terminînd 
învingător în cursa de 400 m plat în 
45,0. Pe locul secund, la numai o ze
cime de secundă, s-a clasat Vince 
Matthews.

Alte rezultate : 800 m — Dave Wot- 
tle 1:47,3 ; 400 mg-— Dick Brugger- 
tnan 50,0 ; 200 m — Chuck Smith 20,7 
(în semifinale a fost cronometrat în 
20,6); 5 000 m — Mike Keogh 13:51,7; 
săritura în înălțime — Gene White 
2,18 m ; triplusalt — John Craft 16,71 
m : aruncarea suliței — Fred Luke 
84,56 m : 3 000 m obstacole — James 
Dare 8:33,7 ; aruncarea discului — Jay 
Silvester 64,92 m.

U.ILSS. — 3:31.73 și Cehoslovaciei 
—3:36,06. In proba masculină de 
patru fără cirmaci. în care victo
ria a revenit unui echipaj din 
Dresăa cu 6:30.44. canotorii români 
s-au situat pe locul doi cu 6:37,32.

Alte rezultate : masculin : schif 
simplu : Malicev (U.R.S.S.) —
7:33.01 ; feminin : schif simplu : 
Kuhlke (R.D. Germană) — 4:01,0.

TENISMENII AMERICANI 
ÎN FINALA ZONALĂ
CIUDAD DE MEXICO, 19 (A-

gerpres). — Echipa de tenis a 
S.U.A. s-a calificat pentru finala 
zonei americane a ..Cupei Davis“, 
în care va întâlni selecționata 
Chile.

în semifinala zonei, disputată la 
Ciudad de Mexico, în compar.ia 
formației Mexicului, tenismenii a- 
mericani au obținut victoria cu sco
rul de 5—0. în ultimele două par
tide de simplu. Stan Smith l-a 
întrecut cu 6—0, 6—3. 2—6, 6—4 
Pe Loyo Mayo, iar Harold Salo
mon a dispus cu 6—4, 6—1, 6—2 
de Octavio Martinez.

ÎNTRECERILE 
PENTATLONIȘTILOR

L.a Kiev a început un concurs Inter
national de pentatlon modem, la star
tul căruia sînf prezenți sportivi de va
loare din Ungaria, R. F. a Germaniei 
Si U.R.S.S. Prima probă a competiției 
— scrima — a fost cîștigată de Pavel 
Lednev (U.R.S.S.) cu 1161 p. urmat de 
Heiner (R.F.G.) — 1 025 p și Andras 
Balczo (Ungaria) cu 977 p.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
î. (Urmare din pag. 1)
i*-----------------------------------------------
zistență fostului campion național. 
Dar, o dată cu scurgerea timpului, 
Ganea a punctat tot mai sigur și a 
obținut o confortabilă victorie. 
Ganea b.p. (5—0) Baba. Ploieștea
nul Dumitru Rotăreanu (gratificat 

, cu calificarea în turneul final prin- 
tr-o decizie eronată a arbitrilor la 
zona de la Timișoara), nu a putut 
face față preciziei de metronom a 
lui Constantin Stănescu (Muscelul 
C. Lung) care a lovit atunci cînd 
a trebuit, iar forța directelor sale 

țl-au făcut pe Rotăreanu să ascul
te numărătoarea arbitrului în pri
mul și al treilea rund. Stănescu 
b.p. (5—0) Rotăreanu. Ultimul meci 
din cadrul acestei categorii a pus 
âață în față doi colegi de club, Ște
fan Boboc și Remus Cosma, ambii 
de la Dinamo București. Dornic de 
afirmare, proaspătul dinamovist 
Remus Cosma a imprimat luptei o 
alură mai susținută ți datorită în 
sistențel In atac a convins pe trei 
din cel cinai judecători să-l recu
noască superioritatea. Cosma b.p, 
(3—2) Boboc.

Singura confruntare de la cate
goria semimijlocie a adu» tn ring 
pe Paul Dobrescu (Dinamo Buc.) și 
Costel Gutuî (Voința Brăila). La 
debutul său în această categorie, 
dinamovistul a demonstrat că a 
făcut o alegere potrivită. Cu cîteva 
partide de rodaj în plus, Dobrescu 
poate emite justificate pretenții la 
centura de campion. Confruntarea 
lui cu brăileanul a fost dură* 
uneori presărată cu destule nere- 
gularități. Dobrescu b.p. (5—0) 
Gutui.

Mijlociii au debutat cu meciul 
Alee Năstac (Steaua) — Ion Oltea- 
nu (Dinamo Buc.) După 8 minute 
de luptă lentă (într-un singur sens), 
Olteanu a fost oprit să boxeze de 
către arbitru, pentru rănire. Năs
tac b.ab. 3 Olteanu. Celelalte re
zultate ale categoriei t Ion Moldo

van (Voința Cluj) b.p. (3—2) Flo
rian Bobi (Olimpia Buc.), Ion Pe
ter (Dinamo Bv.) b.ab. 1 Mircea Ca
potă (Gloria Buzău). Gheorghe Chi- 
văr (Steaua) b.p. (5—0) Ion Chivu 
(U.M. Tim).

După tradiționala festivitate de 
deschidere (cu prilejul căreia am 
remarcat printre oficiali pe arbitrii 
internaționali oaspeți Bernard Mas
cot — Franța și Siegfried Hahn — 
R.F.G.), reuniunea de seară a de
butat cu meciurile categoriei semi- 
ușoară. încercarea lui Gh. Pușcaș 
(Steaua) de a reveni în plutonul 
fruntaș. într-un meci cu arcadele 
reciproc deschise, n-a fost agreată 
de arbitri, care au acordat victoria 
colegului său de club. Gh. Ciochi
nă. Astfel i Ciochină b.p. (4—1) 
Pușcaș. în celelalte meciuri i Ion 
Agapi (Nicolina Iași) b.p. (4—1) 
Aurel Simion (Muscelul C. Lung), 
Antonlu Vasile (Dinamo) b.p. (5—0) 
Adolf Seibel (Progresul Brăila), 
Aurel Iliescu (Farul) b.ab. 3 Vasile 
Morea (A.S.A. Cluj). Categoria mij
locie mică i Ion GyBrffi (Dinamo) 
b.p. (5—0) Tudor Nicolae (Metalul 
Buc.), Alexandru Tîrboi (Farul) 
b.ab. 3 Gheorghe Man (C.S.O. Baia 
Mare). Ion Mocanu (Metalul Bocșa 
Română) b.ab. 3 Ermil Constanti- 
nescu (Electroputere Craiova), San
du Tirilă (Constructorul Galați) 
b.ab. 2 Nicolae Moț (Motorul A- 
rad). Categoria grea : Ilie Dascălu 
(Dinamo Buc.) b.p. (5—0) Gheorghe 
Bunea (Voința Brăila), Constantin 
Varan (CSM Reșița) b.p. (4—1) 
Nicolae Rusu (Industria Sîrmii 
Clmpia Turzii). în ultimul meci al 
serii, Anghel Iancu (Muscelul C. 
Lung) a trecut de unul dintre ad
versarii cei mai dificili, Ion Sănă- 
tescu (Voința Galați), anunțîndu-se 
drept candidatul cel mai Indicat în- 
tr-o posibilă finală cu Ilie Dascălu. 
Iancu b.p. (5—0) Sănătescu.

Știind-o bine pe această fată cît 
este de serioasă în pregătire, cîtă 
ambiție are și mai ales cît de bine 
știe să lupte în concursuri, indife
rent de cine-i sînt partenerele de 
întrecere, nutrim convingerea 
stă în puterile ei ca la Miinchen să 
fie, din nou, cea mai.. . tare și ca 
*>înă atunci să aducă noi corectări 
recordului său republican.

Romeo

că

VILARA

Budapesta 
Nepszava"

Turneul de polo de la Budapesta

ROMÂNIA S.U.A. 6-1

Recent a avut loc la 
concursul dotat cu „Cupa 
în cadrul căruia au fost înregistrate, 
între altele, următoarele rezultate: 
400 m : Gutierez (Cuba) 47,3 .. .4. 
Gh. Tănăsescu (România) 48,4 ; 800 
m : Medjimurec 
__5. Z. Gașpar 
1500 m : Molnar 
9. Gaspar 3:48.4: 
garia) 51,9 .. .5.
FEMEI: 800 m : Zsilak (Ungaria) 
2:09.8 ...6. Maria Linca (România) 
2:12.9 ; 1500 ni : Ligetkuti (Ungaria) 
4:17.1 ...6. Linca A: 19.7 ; suliță: 
Paulanyi (Ungaria) 59.90 m, ...6. 
Eva Zcrgb (România) 50,86 m.

(Iugoslavia) 1:47.6 
(România) 1:50,5 ; 
(Ungaria) 3:44.5 ... 
400 mg: Arva (Un- 

Tănăsescu 53,4 ;

BUDAPESTA, 19 (prin telefon). 
Mai întîi, rezultatul meciului Un
garia — S.U.A. desfășurat dumini
că seara, la o oră înaintată. în ca
drul turneului internațional 
polo, test preolimpic, găzduit 
piscina de pe insula Margareta. 
Sportivii țârii gazdă au manifestat 
o superioritate netă, cîștigind cu 

prin 
Bod-

Și 
mar-

9—4 (3—2, 3—1, 1—1. 2—0), 
punctele înscrise de Szivos 4. 
nar, Sarosi, Gorgenyi, Kasas 
Konrad III. Pentru învinși au 
cat Sheerer 2, Bradley și Asch.

Luni seară, reprezentativa Româ
niei a jucat cu cea a S.U.A., pe 
care a întrecut-o cu categoricul 
scor de 6—1 (1—0. 2—1, 2—0, 1—0). 
Poloiștii români s-au apărat foarte 
bine cînd au fost în inferioritate 
numerică și au concretizat cu si
guranța cînd au fost în superiori
tate. în general, echipa s-a com
portat bine, evoluînd la valoarea

2. Novac 2, 
respectiv 

ROMANIA :

ei Au marcat: Lazăr 
Culineac, Zamfirescu, 
Lindroth. Formații : 
Huber (Scurei) — Mihăilescu, Zam
firescu, Novac, D. Popescu, CI. 
Rusu, Rus. Culineac. Nastasiu. La
zăr ; S.U.A. : Hagens — Webb, 
Kole, Weitzenberg, Sheerer. Brad
ley, Asch, Willeford, Saari, Parker, 
Lindroth. S-au remarcat 
Novac, Huber, Mihăilescu 
rare). A arbitrat bine M. 
Iot (Spania).

în deschidere, formația
a dispus la limită de cea a R. 
a Germanici: 5—4 (2—0, 0—0. 1—'. 
2_ 2).

La ora închiderii ediției, se des
fășoară partida Iugoslavia — Olan
da. După prima repriză, scor 1—1.

Marți, în ziua a treia a turneu
lui, au loc întîlnirile R.F.G. — Iu
goslavia,' Olanda — S.U.A. și Ro
mânia — Ungaria.

Lazăr, 
(in apă- 
Manguil-

Ungariei 
F. 
■2.

A FOST FĂCUT AL TREILEA PĂS
SPRE „SALATIERA DE ARGINT"

(Urmare din vag l)

Panatta n-ar Li fă- 
Laver...“. Că un 

Davis" este altceva, 
Dar că Ilie Năstase

riac in fala lui 
cut-o nici Rod 
meci ce „Cupa 
știam de mult, 
este capabil să joace un tenis la ni
vel de perfecțiune, după numai cî
teva zile de la insuccese grele 
turnee, aceasta am aflat-o poate 
b:a acum.

Este interesant de consemnat 
opinia unui mare specialist italian, 
gazetarul Rino Tommasi, care edi
tează la Roma revista „Tennis- 
club“ : „Am pronosticat 4—1 pentru 
România incă inainte cu săptămini. 
Dar, nu mă pot lăuda că am reușit 
in pronostic. Eu credeam că punc
tul nostru va fi făcut de Panatta la 
Tiriac. Ori, aci s-a produs o ade
vărată cotitură în meci, prin excep
ționala prestație a „veteranului" ro
mân. Tinărul nostru campion n-a 
arătat rezistența nervoasă și resur
sele de voință pe care Ie necesită o 
întrecere atit de importantă. Felici
tări echipei României !“.

Victoria obținută, pe care o savu
răm acum din plin, nu ne scutește 
totuși să trecem prin filtrul anali
zei cîteva amănunte din „labora
torul” în care s-a pregătit acest

în
a-

Și

succes. Astfel, am notat cu satisfac
ție ■— pentru prima oară după un 
răstimp destul de îndelungat — ca
litatea bună a terenului central de 
la Progresul. Prin efortul conducerii 
clubului și strădania personală, a 
amenajatorilor, s-a putut juca, în 
sfîrșit, în condiții corespunzătoare, 
ceea ce a contribuit din plin la 
factura tenisului prestat. Dacă te
renul de joc a trecut examenul, nu 
același lucru se poate spune despre 
bătrînele noastre tribune. Ca și în 
numeroase alte ocazii, ele's-au do
vedit cu totul neîncăpătoare față de 
cererea" enormă de bilete. Desigur, 
iubitorii sportului din Capitală aș
teaptă de mai multă vreme un nou 
stadion de tenis. Dar pînă la reali
zarea acestui deziderat, este de ne
înțeles de ce nu se poate monta o 
tribună metalică în plus.

Nerezolvată rămîne problema 
unor jucători de rezervă capabili să 
suplinească măcar într-o anumită 
măsură absența fortuită a unuia 
din cei doi titulari ai echipei noas
tre. Folosindu-1 mereu pe Petre 
Mărmureanu, trecut de vîrsta pro
misiunilor. nu facem nici un pas 
înainte. Primele concursuri de se
lecție din acest an au promovat un 
jucător cu perspective, Toma Ovici. 
Acesta a cedat acum locul lui Ion

Santei, care și-a adus parcă aminte 
că a fost cîndva o mare speranță. 
Dar la prima defecțiune surveniță 
(accidentarea lui Țiriacj, tot lui 
Mărmureanu i se acordă încrederea. 
Cind vom vedea pe cel de al pa
trulea jucător făeînd mai mult de
cît. .. încălzirea titularilor ? Și cind 
vom asista la consacrarea unui al 
doilea cuplu pentru proba de dublu?

Iată cîteva subiecte de meditație, 
valabile chiar și într-o atmosferă 
de satisfacție, ca aceea prilejuită de 
victoria într-un’ meci atît de impor
tant cum a fost cel ciștigat în fața 
Italiei.

Pe vastele teritorii ale Cambodgiei, eliberate de forțele patriotice ale 
Frontului Unit Național, populația țârii iși reia activitățile normale. Se 
reîntorc pe terenurile de întrecere și iubitorii de sport, așa cum sînt 
acești tineri baschetbaliști. pe care-i vedem — in fotografia transmisă de 
Agenția A.K.I. — disputîndu și cu ardoaie balonul sub panourile umbrite 

de palmieri.

AGENDA SĂPTĂMÎNll
19—24 TENIS — Turp.ee internaționale la Londra (Queens Club) 

burgh și Eastbourne.
. Edin-

19—23 CICLISM — Turul Elveției (ultimele etape).
— Italia
(ultima21 FOTBAL — Finlanda — Albania (calificări C. M.); Bulgaria 

(amical): „Cupa Independenței", în Brazilia 
etapă a preliminariilor).

21 ATLETISM — „Memorialul Rosicky44, la Praga.
21 BASCHET — Europa — S.U.A», la Madrid (al treilea meci).
22—25 CĂLĂRIE — Concursuri internaționale la Ostende și Vichy.
23—26 HALTERE — „Cupa Mării Baltice**, la Leningrad.

(primul24 FOTBAL — Finala C. E. tineret : U.R.S.S — Cehoslovacia 
meci)

24—25 ATLETISM — ..Memorialul Măricamp", la Paris si Bourges.
24—25 CANOTAJ _ Regata Amsterdam.
25 AUTO — 1 000 km de la Zeltweg (Austria).
26 BOX — Meciul de cat. grea Cassius Clay — Jerry Chuany, ia 

Las Vegas.

TELEX
zl a turneului International 

de handbal, bare se 'desfășoară 
- ■■■ • ' . echipa

în prima 
masculin ------------ --------- -- -
în localitatea r>o!onț:z8 Mieleb. 
locală Stal a întrecut cu sco-ul de 17—11 
(10—61 formați*, cehoslovacă Tatran Pre- 
sov. într-un a’t joc. Sport Klub Leipzig 
(RD. Germană) a dispus cu 16—13 (8—bj 
de echipa poloneză Pogon Zabrze.

Cu prilejul unul concurs atletic care a 
avut loc în localitatea Luedenscheid 
(R.F. a Germaniei), o echipă formata 
din sprinterii vest-germani Ehl, Klotz, 
Ommer și Bieler « stabilit cea mai 
bună performantă europeană a anului tn 
proba de ștafetă 4x100 m plat, cu timpul 
de 39.0. Recordul european oficial al pro
bei este de 38,4 și aparține, din anul 
1968. echipei Franței.

Ediția a IV-a a „Campionatului Europei^ s-a incheat

NICI 0 FAVORITĂ N-A PIERDUT!
® Grăbiții văd in reprezentativa R. F. a Germaniei pe campioana mondială 1974

Rudakov, cel mai bun jucător al selecționatei Uniunii Sovietice în finala de duminică, 
ternic șutată de Miiller.

„Campionatul Europei" sau „Cupa 
Europei*4 sau „Campionatul european** — 
denumirile sub care apare, în mod va
labil — întrecerea selecționatelor națio
nale de De continentul nostru — a în
cheiat ediția sa nr. 4 respectând o re
gulă la care, se vede treaba, ține cu 
tot dinadinsul : aceea de a avea de 
fiecare dată un nume nou pe tabela 
laureaților. Pentru că nici o campioană 
n-a reușit pînă acum să reediteze victoria 
și cele patru competiții au tot atîtea 
nume diferite de echipe învingătoare: 
Uniunea Sovietică, Spania, Italia și. de 
duminică după-amiază. Republica Fede
rală a Germaniei.

Victoria selecționatei vest-germane 
completează tabloul celor mai cuminți 
rezultate din întreaga istorie a compe
tiției. „Ediția belgiană44 trebuie conside
rată ca una care a respectat totalmente 
„calculele hîrtiei”, toate ©ele patru în

tâlniri terminindu_.se cu succesul forma
țiilor favorite. R.F. a Germaniei si Uniu
nea Sovietică se prezentau cu șanse mai 
mari de victorie în semifinale și ele au 
materializat aceste șanse: belgienii, be
neficiari ai „calculelor hîrtiei*4. le-au 
confirmat și ei în partida pentru locu
rile 3—4 In sfîrșit. în finală. echipa 
condusă de Helmuth Schon. recoman
dată de un sezon excelent și de un 
anterior 4—1 în fața adversarei sale d-.n 
ultima partidă a turneului, a reeditat 
victoria de la Miinchen la aceeași dife
rență.

Toate comentariile pe care le-am cititâ 
sub semnăturile cele mai prestigioa^ 
alături de declarațiile venite de la Bru
xelles, subliniază valoarea remarcabila a 
noii campioane a Europei, jocul ei com
plet. pornit de la cele mai modepie 
principii, acelea ale universalității fotba
lului și — deci — a jucătorilor. Repre
zentativa R.F. a Germaniei a repetat, cu

SUPORTERII DEVIN UN PERICOL
BRUXELLES 19 (Agerpres). — 

Agențiile internaționale de pre
să comentează pe larg desfășu
rarea finalei campionatului euro
pean.

In cronica sa, comentatorul agen
ției „France Presse" remarcă, prin
tre altele, că echipa R. F. a Ger
maniei este fără îndoială, la ora 
aceasta, cea mai bună formație 
europeană. Comportarea în ansam
blu a echipei vest-germane —, 
scrie același comentator — o in
stalează în fruntea favoritelor vi
itorului campionat mondial.

Intr-o declarație făcută cores
pondentului agenției „U.P.I.", an
trenorul echipei R. F. a Germaniei, 
Helmuth Schon, a spus : „Cu mici 
excepții, aceasta va fi echipa pe 
care o voi prezenta la campionatul

mondial. Mulți dintre componenții 
ei sînt încă jucători foarte tineri 
care pot da în continuare un ran
dament sporit. Echipa mea a jucat 
mult mai bine ca în partida îm
potriva Belgiei din semifinale. E- 
chipa U.R.S.S. a arătat că posedă 
o condiție fizică excelentă. De 
multe ori, jucătorii sovietici au 
fost periculoși pe contraatac. In 
încheiere, vreau să spun că, pe 
viitor, suporterii diferitelor echipe 
devin periculoși pentru formația 
pe care o susțin, deoarece nu știu 
să-și calmeze nervii și invadează 
terenul de joc. Acesta este un lu
cru inadmisibil și, în viitor, orga
nizatorii trebuie să treacă la mă
suri corespunzătoare pentru a evita 
incidente de acest gen*.

respinge o minge pu-
Telefoto A.P.

alti actori si mijloace, dar după ace
iași scenariu. fotbalul prezentat de 
Ajax in finala cu Internazlonale din 
cealaltă mare competiție a continentu
lui nostru. Credem că elementele remar
cabile aie jocului fotbaliștilor vesț-ger- 
mani sînt schimbările de ritm, utilizate 
cu mare efect, și avantajul de a putea 
prezenta in fata porții adverse, cu certe 
sanse de materializare, a mingilor fa
vorabile. pe oricare dintre cei 10 tucă- 
tori de cimp. O ilustrare a afirmației 
noastre o constituie golul marcat de 
Wimmer mijlocaș la origine, apărut in 
acea fază pe poziție de vârf de atac Și 
rea’izind pătrunderea și șutul aidoma 
unui specialist al acelui post. Foarte 
mulți se grăbesc să desemneze reprezen
tativa vest-eermană drept viitoarea cam
pioană » lumii. Dar primii care soco
tesc că lumea s~ pripește eu pronosticu
rile sînt chiar Helmuth Schon, Becken
bauer et comp.

Selecționata Uniunii Sovietice, cu un 
unsprezece plin de prezențe tinere (Ko
lotov. Kazlnkevlci. Troskin, Baidacinli, 
Onlșcenko. Konkov) a apărut pentru a 
treia oară In finala .Campionatului Eu
ropei”. fiind echipa care a reușit cele 
mai numeroase performanțe din această 
competiție. Ea a cedat unui adversar 
superior sub raport tehnic si tactic. 
După tnfrîngerea de la Miinchen era 
d« așteptat încercarea de a găsi anti
doturi un — doi-uri'o- fulgerătoare a’e 
echipei R F. a Germaniei. Dar nici de 
această dată, cu toate eforturile lui 
Hurtilava. acțiunile surprinzătoare Și 
pline de variație desfășurate sub .di
rectoratul de inspirație” al lui Becken
bauer și Netzer. n-au putut fi contra
carate. Meritul echipei antrenată de Po
nomarev rămîne însă acela de a nu fi 
urmărit tăierea acțiunilor, frîngerea rit
mului de ioc și de a nu fi anulat astfel 
spectacolul

Selecționata Belgiei a realizat — prin 
medalia de bronz obținută — cea mai 
bună performantă a sa după 42 de ani 
(medalie de aur la J.O. 1920) și reușita 
ei este remarcată în unanimitate. După 
cum echipa Ungariei, prin acest loc 4 in 
clasamentul oficial ai fotbalului euro
pean revine în atenția opiniei sportive 
a continentului după o destul de lungă 
perioadă de anonimat.

Efîimie IONESCU

CUPA INDEPENDENȚEI
In preliminariile „Cupei Indepen

denței" au fost programate șase par
tide. Performera zilei a fost echipa 
Boliviei, care a reușit să termine la 
egalitate : 1—1 (0—1) cu. redutabila se
lecționată a Iugoslaviei. Au marcat 
Katarinski (min. 32), respectiv Parien- 
te pentru Bolivia. Reprezentativa 
Franței a obținut o nouă victorie, de 
data aceasta în fața Columbiei : 3—2 
(2—1). Au marcat : Loubet, Larque și 
Molitor (din lovitură de la 11 m), 
respectiv Mesa și Pinneiros (din 
11 m). Selecționata Portugaliei a dis
pus de Chile cu 4—1 (1—0), prin golu
rile marcate de Diniz (2), Eusebio și 
Humberto. Peru a dispus cu 1—0 (0—0) 
de Venezuela, prin punctul victoriei 
realizat de Ramirez (min. 65). Scorul 
etapei l-au obținut fotbaliștii argenti
nieni învingători cu 7—0 în fața se
lecționatei Americii Centrale. Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost Ro
dolfo Fischer, autorul a patru goluri. 
In sfîrșit, Irlanda a dispus cu 3—2 
de Ecuador.

Iată fruntașele celor trei grupe pre
liminare înaintea ultimei etape : gru
pa I-a : 1. Franța — 6 p ; grupa a
II- a : 1. Portugalia — 6 p ; grupa a
III- a : 1. Paraguay — 4 p ; 2. Peru
— 4 p ; 3. Iugoslavia — 3 o.

ALTE REZULTATE
• Selecționata olimpică a Braziliei 

a susținut la Porto Alegre un meci 
de verificare cu formația vest-germa- 
nă S. V. Hamburg. Olimpicii brazilieni 
au terminat învingători cu scorul de 
4—1 (4—1).

• In finala „Cupei Iugoslaviei", e- 
chipa Uajduk Split a învins cu sco
rul de 2—1 (1—0) formația Dinamo 
Zagreb. Au marcat : Jovanovici ți 
Surjak, respectiv Senzen.

• în semifinalele turneului organi
zat cu prilejul inaugurării stadionu
lui olimpic din Alger, o selecționată 
formată din jucători algerieni și ma
rocani a întrecut cu scorul de 2—0 
(0—0) echipa orașului Budapesta. în
vingătorii vor întîlni în finala tur
neului echipa braziliană Palmeiras, 
care a dispus cu 1—0 (1—0) de Milan. |

Cursa cicllstă internațională „Midi Libre” 
s-a încheiat cu victoria rutierului fran
cez Cvrille Guimard, urmat de olande
zul Zoetemeik — la 8 sec. francezii Ha
zard și Poulidor — ambii la 10 sec., șt 
belgianul Van Impe — la 12 sec. Ultima 
etapă a competiției (Millau — Mende) a 
fost cîștigată de portughezul Andrade, 
cronometrat ne distanta de 206 km cu 
timpul de 5 h 40.
H
Etapa a 3-a a Turului ciclist al Elveției, 
desfășurată pe ruta Soleure — Balmberg 
(12 km contracrondmetru individual), a 
revenit sportivului portughez Joaquin 
Agostinho. în 27:15. Pe locurile urmă
toare s-au clasat francezii Roger Rin- 
geon _ 27:50 Raymond Delisle — 2a:04 
și elvețianul Josef Fuchs — 28:08. tn cla
samentul general individual continuă să 
conducă italianul Donato Giuliani.
■
Confirmtnd forma excelentă manifestată 
in acest sezon, cunoscutul automobilist 
brazilian Lmerson Fittipaldi a obținut o 
nouă victorie internațională. Concurind 
pe o mașină „Lotus", el a ciștigat cursa 
de formula I. desfășurată ne cirouițul 
Vallelunga (în abropiere de Roma), par* 
cursînd 256 km» in 1 h 37:31 (medie orară 
157,478 krn).. Pe locul secund s-a clasat 
italianul Andrea de Adamich („Surteeș 
Ford") urmat de compatriotul său Nanni 
Galii („Tecno Martini”) Și englezul Mike 
Beutler („March").

Paris, în prezenta a peste 35 000 de 
spectatori campionul mondial la box 
la cat. mijlocie, argentinianul Carios 
Monzon și-a apărat titlul. învingindu-1 
prin abandon pe șalangerul său. fran
cezul Jean Claude Bouttier. Meciul a 
fost oprit la începutul reprizei a 13-a.
I* Varșovia. In fața «nu! mare număr 
de spectatori, s-a desfășurat meciul 
internațional amical de volei dintre re
prezentativele Poloniei și Braziliei. Vo
leibaliștii polonezi au obtinut victoria 
cu scorul de 3—-0 (15—0. 15—10. 15 2).
■
Proba dp simplu •> turneului Internațio
nal de Ia Beckenham (Anglia» a reve
nit sovieticului A. Metrevelli, învingător 
eu 6—2 7—5 în fața indianului Amri-
traj. La feminin, a ciștigat Olga Moro
zova (U.R.S.S.). învingătoare cu 6—4, 
6—1. în fața englezoaicei Jill Cooper.
■
Turneul Internațional de tenis de la 
Bristol a fost ciștigat de australianul 
Bob Hewitt, care în finală a dispus 
cu scorul de 6—4 6—3 de Olmedo (S.U.A.).
■
Orașul italian Porto san Giorgio a găz
duit recent meciul de gimnastică dintre 
reprezentativele feminine ale cehoslo
vaciei șl Italiei Sportivele cehoslovace 
au obtinut victoria cu 368—363.15. La 
Individual, primul loc a fost ocupat de 
gimnasta cehoslovacă Dormakova cu 
74.35 p. urmată de compatrioata sa Ne- 
metova cu 74.25 puncte. Prima clasată 
dintre sportivele italiene a fost Marehl 
— locul 4 ou 73,25 puncte

ultimele știri o ultimele rezultate o ultim ele știri

FINALELE CAMPIONATELOR DE TINERET LA LUPTE LIBERE
BACAU, 19 (prin telefon, de la tri

misul nostru. M. Trancă). Luni, în sala 
Tineretului din localitate și-au dat în
tîlnire 120 de tineri luptători, specialiști 
ai luptelor libere, pretendențl la titlurile 
de campioni. în prima zi, competitorii 
au avut de făcut fată unui adevărat 
tur de forță, concursul desfășurîndu-se 
„non-stop“. de dimineață pînă după- 
amiază, în jurul orei 19, timp în care 
partlcipanții au avut de susținut cite 
patru meciuri. Să recunoaștem, un mare 
efort, căruia nu-i pot face față decît 
cei foarte bine pregătiți. După cele 
patru tururi, au rămas în concurs cei

MECIUL DE BASCHET 
EUROPA—S.U.A.

...seară, la Geneva, s_a desfășurat cea 
de a doua întîlnire dintre selecționatele 
masculine de baschet ale Europei și 
S.U.A, La ora închiderii ediției (după 
prima repriză) formația europeană con
ducea cu scorul de 48—32.

mal valoroși sportivi, printre care Gor- 
jan, Gh. Gheorghe. Șt. Gheorghe. Brîn- 
dușan (semlmuscă). Potîmiche. Gheor
ghiu, Dorobanțu. Șuba (pană), C. Emi- 

lian. C. Fodorea (semiușoară). De men
ționat că în prima zi n-au fost înre
gistrate surprize, aceasta și datorită fap
tului că sorții nu au pus încă față 
în fată pe favoriți. predomi-nînd vic
toriile prin tuș. Meciurile cheie vor a- 
vea loc mîine (n.r. azi) cînd se vor sta
bili și campionii.

RECORD EUROPEAN LA 
NATAȚIE

Cu prilejul unui concurs de nara; 
desfășurat la Huizen (Olanda). tînăra 
înotătoare olandeză Hansie Bunschotcn, 
a stabilit un nou record european în 
proba de 1 500 m liber cu timpul de 
17:46,3, depășind cu 4.8 vechiul record 
dettnut de italianca Novella Calligaris. In 
prezent. Hansje Bunschoten, deține re
cordurile europene tn probele de 400 m 
— 800 m Si 1 500 m liber.
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