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Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCUI

a fost primită cu deosebit interes, i

începind de luni, in Capitală

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI

profundă satisfacție și deplină aprobare ■

Eveniment de deosebită în
semnătate și semnificație în 
viața țării, a întregii națiuni, 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste și-a început 
lucrările, miercuri dimineața, 
reunind în Capitala patriei, în-, 
tr-un larg forum democratic, 
aproape 6 500 de cadre de bază 
din aceste domenii de activitate, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român,- 
președintele Republicii Socialis
te România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidu
lui și statului, sînt întîmpinați.

în vederea meciului ITALIA—ROMÂNIA

ECHIPA NAȚIONALA DE FOTBAL
PLEACĂ ASTĂZI LA MILANO

9 Marți seara, pe stadionul „23 August", 2—1 (1—1) cu 
Admira O Dumitru, indisponibil, nu va face deplasarea

• Astăzi, antrenament

Marți seara, pe stadionul „23 
August'1, în fața a aproximativ 
10 000 spectatori, Lotul A a -pri
mit replica echipei vieneze 
Admira. La fluierul arbitrului 
Coloși, „tricolorii" au prezen
tat următorul „11“ : Iordache 
— Tănăsescu, G. Sandu, Do- 
brău, Chcran — Mulțescu, Hii- 
I6ni, Iordănescu — Fazekaș, 
H. Sandu, Zamfir. Vienezii au 

(Continuare in pag. a 4-a)

la sosirea în sala Palatului 
Sporturilor și Culturii cu vii și 
însuflețite aplauze. Cei prezenți 
aclamă îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.". Secretarul general al 
partidului răspunde cu prietenie 
manifestării pline de căldură a 
miilor de participanți la Con
gres. .

Vasta sală în care se desfă
șoară lucrările Congresului 
are, în aceste momente deose
bite, un aspect sărbătoresc. 
Drapelele partidului și statului 
încadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Steaguri 
roșii și tricolore străjuiesc ste
mele partidului și țării. Expri- 
mînd simțămintele întregului 
popor, sint înscrise urările

pe stadionul San Siro

prezentat formația anunțată : 
Fleischmann — Demantke, Lu- 
pescu, Oberhofer, Strasser' ■— 
Misfeld, Weigl, Swojanowsky 
— Groes, Cerny, Gassner. 
După pauză, ștefan a luat lo
cul lui Iordache, fundașii Ia-

loon CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)

artistice, cadre din învă- 
presă și radiotcleviziunc. 
de față la ședința inau- 
șefi ai misiunilor diplo- 
acreditați la București,

„Trăiască Partidul Comunist 
Român. în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască scumpa 
noastră patrie, Republica So
cialistă România !“

La lucrări iau j 
ai C.C. 
de Stat 
siliului 
Unității 
fanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, 
activiști din sfera propagandei, 
educației politice și culturii, re
prezentanți ai oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, conducători 
de instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, personali
tăți ale vieții științifice, cultu
rale și 
țămînt,

Sînt 
gurală 
matice 
precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU deschide lucrările 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, din împu
ternicirea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

„Doresc ca, în numele Comi
tetului Central, al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, al meu personal, să 
vă adresez, cu acest prilej, 
dumneavoastră, tuturor lucrăto
rilor din domeniul ideologic și 
al educației politice, întregului 
nostru popor, un salut călduros 
și cele mai bune urări".

In continuare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a supus 
votului prezidiul Congresului, 
care a fost ales in unanimitate.

„Aș dori — a spus tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — să 
exprim mulțumiri in numele 
tuturor tovarășilor aleși în pre
zidiu și să vă încredințez că ne 
vom strădui să asigurăm desfă
șurarea în cit mai bune condi- 
țiuni a lucrărilor și cu rezultate 
cît mai rodnice pentru dezvol
tarea activității de educație în 
viitor".

parte membri I 
al P.C.R., ai Consiliului * 
și ai guvernului, ai Con- • 
Național al Frontului I 
Socialiste, vechi mili- I

1

Fundașul austriac Demantke respinge, cu capul, la un atac al „tri
colorilor", sub privirile lui Boldni, venit să sprijine ofensiva. 

Foto ; Dragoș NEAGU

Săptămîna viitoare, pe bazele 
sportive ale Capitalei, va înce
pe cea de a XXI-a ediție a 
Campionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale țării noas
tre. Competiție de tradiție, de 
autentic prestigiu pe plan eu
ropean, Campionatele interna
ționale ale României poartă în 
acest an amprenta marelui exa
men olimpic care se apropie. 
Programat cu puțin timp îna
intea J.O. de la Montreal, con
cursul dc la București repre
zintă pentru multe din echipele 
si din sportivii participanți o 
ultimă verificare înaintea între
cerilor olimpice.

Campionatele internaționale 
de pentatlon modern ale . Româ

TURNEUL DE HANDBAL MASCULIN
„TROFEUL IUGOSLAVIA-

NIȘ, 2 (prin telefon). Marti 
după-amiază au început, în sala 
„Ceair" din localitate, întreceri
le de handbal masculin dotate 
cu „Trofeul Iugoslavia", la care 
participă formațiile reprezenta
tive ale României, Norvegiei, 
Poloniei, Uniunii Sovietice și 
Iugoslaviei (echipa primă și cea 
de tineret). Competiția consti
tuie și un important test pre- 
olimpic.

în prima zi, partidele s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Iugoslavia — Iugoslavia 
tineret 34—25 (13—9), U.R.S.S. — 
Polonia 23—21 (10—10) ț* Româ
nia — Norvegia 32—15 (15—6).

Reprezentativa României a 
dominat — așa cum o arată și 
scorul — net, de la începutul 
și pînă la sfîrșitul partidei. 
Aceasta, în ciuda faptului că au 
fost ținuți pe tușă cîțiva jucă
tori din formația de bază (Bir- 
talan, Gațu și Cosma). Golurile 
formației noastre au fost înscri
se de Kicsid 7, Stockl 5, Tudo- 
sie 4, Palko 4, Grabovșchi 3, 
Folker 3, Drăgâniță 3, Voina 1, 
Lieu 1 și Gunesch 1. Meciul 
dintre formațiile Uniunii Sovie
tice și Poloniei s-a desfășurat 
multă vreme sub semnul echili
brului, handbaliștii sovietici, 
reușind abia spre final să se 
desprindă de valoroșii lor ad
versari. „Bătăioasă", cu mult 
aplomb în joc — echipa de ti
neret a Iugoslaviei.

Miercuri, în runda a doua a tur
neului, echipa României a în- 

niei încep luni dimineață eu 
proba de călărie (care se în
cheie marți), continuă miereurî 
cu scrima, joi cu tirul și nota
ția. iar vineri este programați* 
proba de cros, care va da con
figurație definitivă clasament!*- 
lui concursului. Și-au anunțat 
participarea sportivi din U.R.S.S, 
(selecționatele R.S.S. Estonă Șl 
R.S.Ș, Letonă), Ungaria, Frai* 
ța, Polonia, Cehoslovacia, Ita
lia, Bulgaria, Grecia. BineînțC* 
Ies, țara noastră va fi reprezen- 
tată de un lot numeros de spor— 
.tivi. între care multiplul câni-* 
pion Dumitru Spîrlca, Constan
tin Călina, Alexandru Naghi, 
Iuliu Galovici si alții.

tîlnit formația Poloniei. Ea 
capătul unui meci dîrz dispu
tat, în care handbaliștii români 
au avut o prestație sub nivelul 
așteptărilor în apărare, victo
ria a revenit reprezentativei 
Poloniei cu scorul de 24—23 
(12—11). Pentru echipa Româ
niei au marcat Birtalan (6), 
Cosma (4), Tudosie (3), Gațu 
(3), Voina (2), Licu (2), Kicsid 
(2) și Stockl (1). într-un alt 
meci. U.R.S.S. a întrecut Iu- 
goslavia-tineret cu 18—12 (8-6).

La închiderea ediției, în 
partida Iugoslavia — Norvegia 
scorul era la pauză 14—7 în 
favoarea gazdelor.

Joi echipa României are zî 
de pauză, iar vineri susține 
partida cu formația Uniunii 
Sovietice.

VASILE BICHEA — 8:25,2 

LA 3 000 M OBSTACOLE I

In cadrul concursului international 
de atletism desfășurat la Maribor 
(Iugoslavia) atletul român Vasile Bi- 
chea a obținut un frumos succes, cîș- 
tigînd proba de 3 000 m obstacol® 
cu un timp foarte bun 8:25,2 (record 
personal, a doua performanță romă* 
nească a tufuror timpurilor). Nicolae 
Perța a cîștigat proba de 110 mg cu 
14,6, iar Petre Lupan s-a clasat dl 
doilea la 800 m (1:51,7) în urmd 
campionului european Luciano Susani 
(1:50,0).

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTff 
LA „REGATA MOSCOVA"

La sfîrțitul acestei sâptâmint, ta 
Moscova se va desfășura unul din 
cele mai importante concursuri d©> 
caiac-canoe dinaintea Jocurilor Olim
pice — ,,regata Moscova". La <b»
ceasta importantă competiție von» fi 
reprezentați de prima noastră garni
tură, din care nu vor lipsi Ivan Pat* 
zaichin, Vasile Diba, Gheorghe Da- 
nielov, Gheorghe Simionov, Larîoi» 
Serghei, Policarp Malihin, Maria Mi* 
horeanu.

BALCANIADA DE POLO
LA BUCUREȘTI

întrecerile din acest an ale Bat 
caniadei la polo se vor desfășura 
Intre 9 și 13 iunie, la București. Și-au 
anunțat participarea primele reproș 
zentative ale Bulgariei, Greciei. M 
goslavlei și Turciei. Țara noaslrâ V* 
alinia in acest turneu selecționa** 
olimpica și probabil o formația *0 
tundă (in afară de concw,)-—



la Zagreb

START ÎN BALCANIADA DE BOX
Azi, la Casa sporturilor din 

Zagreb, vor începe întrecerile 
din cadrul celei de a XlV-a 
ediții a Balcaniadei de box. < 
Continuînd tradiția, pugiliștii 
români, prezenți la toate edi
țiile anterioare, vor lua startul, 
și de data aceasta. Numai că a- 
cum culorile noastre vor fi a- 
parate de garnitura secundă, 
formată atit din sportivi consa- 
erați, cit și din. tineri cu per
spective, cărora li se oferă ast
fel un excelent prilej de afir
mare.

Punctele forte ale echipei 
române le constituie, desigur, 
consacrații Paul Dobrescu (ușoa
ră), Sandu Tîrîlă (mijlocie mi
tă), Marian Lazăr (pană), Niță 
Robu (muscă) și Constantin Vă- 
ran (semigrea). Nu-1 putem o- 
mite din această categorie nici 
pe Florian Livada.ru (semiușoa- 
Tă), -singurul campion național 
j',en titre" din întreaga formație 
Vă reamintim că Paul Dobres- 
cu și Marian Lazăr au în pal
mares cite un titlu balcanic, în 
1969 și, respectiv. în 1974.

La celelalte categorii vor e- 
volua pugilisti dornici să se im
pună : Teofil Ghinea (semimus-

că), Ion Lungu (cocoș), Vasile 
Cicu (semimijlocie), Ioa Răducti 
(mijlocie) și Ion Giurcă (grea).

Cei trei antrenori care înso
țesc echipa, Șerbu Neacșu, Tra
ian Ogrinjanu și Nicolae Linca, 
și-au pregătit elevii 
seriozitate.

Ținînd seama de 
atit gazdele, cit și 
de specialitate din Bulgaria vor 
prezenta la întrecere mulți din
tre candidații lor olimpici, pu
tem afirma că pugiliștii români 
vor fi puși în fața unui examen 
deosebit de dificil. Sperăm, însă, 
că ei vor reuși să apere presti
giul celor 49 de medalii de aur 
cucerite de boxerii români la 
edițiile de pînă acum ale Bal
caniadei, medalii de aur care 
situează țara noastră pe primul 
loc in clasamentul competiției, 
la distanță de celelalte parte- 

. nere de întrecere : Iugoslavia 
(32 medalii de aur). . Bulgaria 
(32), Turcia (19) și Grecia (2). 
Ca arbitru, din partea delegați
ei române, va oficia purtătorul 
ecusonului A.I.B.A., Victor Po
pescu.

cu multă

faptul că 
federația

Petre HENȚ

Ieri au sosit în București pri
mii din cei aproximativ 300 de 
sportivi invitați să participe la . 
întrecerile celei de a XlX-a 
ediții a Campionatelor interna
ționale de tir ale României. Este 
vorba despre reprezentanții 
Cubei și Norvegiei. Lor li se vor 
adăuga^ în cursul zilelor de azi 
și miin-e, țintași din alte 23 de 
țări : Andora, Austria, Belgia, 
Bulgaria. Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Danemarca, Egipt, 
Finlanda, Franța, R.D. Germa
nă, Grecia, Italia, Iugoslavia, 
Marea Britanie, Mexic, Polonia, 
Portugalia, Spania, S.U.A., Tur
cia, Ungaria, U.R.S.S., precum 
și o echipă de taleriști ai clu
bului Diana Millazzo din Sicilia. 
Așadar, cu echipele României, 
la întrecerile găzduite de cunos
cutul poligon Tunari, vor parti
cipa sportivi di.i 26 de țări. 
Intre ei se află o pleiadă de 
trăgători valoroși, mulți dintre 
ei medaliați la diferite compe
tiții de anvergură : olimpice, 
mondiale, europene.

Campionatele internaționale 
de tir și, in paralel, „Marele 
premiu Carpați" la talere (skeet

La Pitești, în cadrul „Cupei tineretului44

FINALA „SPARTACHIADEI MILITARE"
A ȘCOLILOR DE MAIȘTRI Șl SUBOFIȚERI

Timp de șase zile, s-au des
fășurat, la Pitești, întrecerile 
din cadrul etapei finale a „Spar- 
țachiadei militare de vară" a 
elevilor școlilor militare de 
maiștri și subofițeri. Prin entu
ziasmul și ardoarea cu care 
și-au disputat calificativele de 
s,cei mai buni dintre cei buni", 
tinerii elevi în haină ostășească 
au ținut să-și dovedească buna 
pregătire fizică, dar și înalta 
lor măiestrie militară. Progra
mul a fost deosebit de bogat, 
țin adevărat examen al rezis
tenței și îndemînării. cuprin- 
Zînd probe atletice, jocuri spor
tive, gimnastică la aparate, cit 
și probe speciale, ca triatlonul 
militar (tragere cu pistolul mi
tralieră, aruncarea grenadelor, 
alergarea în teren variat — 
3 000 m), patrulă și „duel de 
foc", o probă deosebit de spec
taculoasă, introdusă în acest an 
Și constînd din întreceri, pe e- 
chipe, în doborîrea, în minimum 
ide timp, a unor ținte prin focuri 
do armă. Aici ca și la triatlon 
și patrulă, tinerii elevi au dat 
dovadă de o înaltă pregătire 
ca apărători ai patriei socialis
te, pe care o slujesc cu devota
ment și o nețărmurită dragoste

La întrecerile de la Pitești, 
•desfășurate pe stadionul „Ștrand" 
(urmărite de numeroși specta
tori) și în împrejurimile orașu
lui, au participat loturile repre
zentative ale centrelor „Crișul", 
ițjiul", „Someșul", „Mureșul", 
;;Oltul“ și „Ialomița". Elevii lo
tului „Crișul" au cîștigat, pe e- 
chipe, cinci locuri I din șapte. 
Dar iată și ciștigătorii probelor,

cu performanțe demne de no
tat : 100 m plat, elev Dan Știr
bii („Jiul") — 11,3 ; 400 m plat, 
elev serg. Ion Buruian („Mure
șul") — 51 sec ; 800 m plat, elev 
serg. Ion Buruian („Mureșul")
— 1:58,9 ; 1 500 m plat, elev 
serg. Virgil Codreanu („Oltul")
— 4:18,4 ; săritură în lungime, 
elev serg. Ion Cîșmileanu 
(„Jiul") — 6,25 m : săritură în 
înălțime, elev Chirică Stoica 
(„Mureșul") — 1,82 m(!) ; arun
carea greutății, elev serg. Vasile 
Bătloi („Crișul") — 10,95 m ; a- 
runcarea grenadei de mină, de
fensive, la distanță, elev Vasile 
Neagu („Ialomița") — 57,06 m ; 
4 x 100 m plat, echipa „Jiul" — 
45,9. nou record militar ; „duel 
de foc", echipa „Jiul" — 5:08 ; 
gimnastică la aparate, echipa 
„Crișul" ; triatlon militar, echi
pa „Crișul" ; patrulă, „Crișul",

handbal, „Crișul", volei, „Cri
șul".

Cupa transmisibilă, oferită de 
C.N.E.F.S., precum și „Diploma 
de onoare", au fost cîștigate de 
către lotul „Jiul". Au fost în- 
mînate, de asemenea, numeroa
se alte trofee, -oferite de Minis
terul Apărării Naționale și 
C.J.E.F.S. Argeș. în încheierea 
competiției, desfășurată într-o 
excelentă organizare, au avut 
loc spectaculoase demonstrații 
de judo și gimnastică acrobati
că executate de elevi ai Școlii 
militare de ofițeri actjvi de 
tancuri și auto ..Mihai Viteazul" 
și de participanți la spartachia- 
dă, precum și de către un an
samblu de gimnastică liberă, 
compus din elevi ai Școlii de 
maiștri militari și subofițeri 
„Basarab I".

Viorel TONCEANU

De mîine, la Mangalia

FINALA PE TARĂ A „CUPEI ROMÂNIEI61
LA OINĂ

Tradiționala competiție de 
oină, „Cupa României", își va 
derula, începînd de mîine, 
ultimele secvențe. Dintre su
tele de echipe aliniate la star
tul primei etape, 
care au 
victorie, 
Călărași, 
Betonul

mers din 
si anume

Metalul
Roman,

8 formații 
victorie în 

Celuloza
Tîrgoviște, 

Avîntul Fra-

IN STAȚIUNEA MONTEORU 
Buzău) a avut loc o reu- 

întrecere de orientare turis- 
cu participarea unor echipe

(jud. 
șită 
tică, ...... 
din cadrul asociației Voința din 
mai multe județe. Pe primul loc 
în clasamentul general s-au si
tuat sportivii din Buzău. La in
dividual au cîștigat Petrica Ren* 
ghiu (Buzău) și Gheorghe Stan 
(Dîmbovița). * LA SATU MARE, 
în Grădina populară, s-a amena
jat un cartodrom, care servește, 
totodată, și ca parc pentru în
vățarea regulilor de circulație. 
Pionierii și școlarii sătmăreni cu 
inaugurat cartodromul lor prin- 
tr-un reușit concurs de carturi, 
triciclete și biciclete. • PESTE 
700 DE TINERI din Mizil și co
munele învecinate au participat 
la un reușit festival al culturii șî 
sportului. In programul acestei 
manifestări au figurat întreceri de 
atletism, fotbal, handbal, tenis 
și volei. • LA OLTENIȚA s-a dis
putat ultimul act al campionatu
lui de handbal al județului Il
fov. Locurile 1 au fost ocupate 
de formațiile Știința Oltenița — 
la băieți, și Grupul școlar de 
marină Giurgiu — la fete. • IN 
CINSTEA CONGRESULUI EDUCA
ȚIEI POLITICE Șl CULTURII SO
CIALISTE a avut loc la Bacău, 
în organizarea Oficiului județean 
de turism și a Consiliului jude
țean al pionierilor, o frumoasă 
-manifestare cultural-sportivă. în- 

^trecerile sportive ale acestei ma
nifestări au fost cîștigate de că- 

D. Jinga (Municipiul Gh.

Gheorghiu-Dej), Munteanu și
Marioara Rusu (ambii din Bacău) 
— la carturi, G. Georgescu, L. 
Stejar și M. Popovschi (toți din 
Bacău) — la biciclete. * LA UR- 
ZICENI se află în finisare noul’ 
stadion al orașului, care cuprin
de un teren de fotbal, piste ți 
sectoare de atletism, vestiare și 
tribune pentru 5000 de spectatori.
• TRADIȚIONALA ÎNTRECERE DE 
LUPTE, organizată de gazeta 
„Viața nouă“ din Galați a reve
nit anul acesta echipei Școlii 
sportive nr. 2 — la libere și for. 
mației C.S. Dunărea — la greco- 
romane. • LA A.S. ENERGIA 
ROMAN se înregistrează o fru
moasă activitate. Recent, nume, 
roți tineri au luat parte la între
ceri de volei, tenis de masă ți 
șah din cadrul campionatului a- 
sociației. Tot aici se lucrează la 
amenajarea unor terenuri de vo
lei șl handbal. e APROAPE 40 
DE COPII Șl JUNIORI se află in 
pregătire la secția de tenis a 
asociației sportive “
șița. Micii sportivi 
învață abecedarul 
do la instructorul 
au participat și la 
micală, la care s 
Cristina Nicu, Brîndușa . . ..
Leonida Dragoț și Marcel Man< 
ciu.

sin, Viața nouă Olteni (jud. 
Teleorman), C.F.R. Sibiu. Di
namo București și Tricolorul 
Baia Mare s-au calificat în fi
nala pe țară, care se va desfă
șura între 4—6 iunie pe sta
dionul din Mangalia.

Concomitent va avea loc, în 
organizarea F.R.O. și a 
C.J.E.F.S. Constanta, un con
curs dotat cu trofeul „Cupa 
Calatis" la care și-au anunțat 
participarea A.S.Ă. Constanța, 
Avîntul Curcani (jud. Ilfov) 
și alte echipe redutabile. Prin 
urmare, la Mangalia se întîl- 
nesc numeroase echipe de va
loare, ceea ce ne îndreptățeș
te să sperăm că vom asista la 
un adevărat 
tului nostru

festival al spor- 
național.

MEDARS Re- 
i reșițeni, care 

sportului alb 
Tiberiu MiHo, 

i o întrecere a- 
s-au evidențiat 

Mitrea,

CORESPONDENȚI : 1. Stfinaieu, 
1. Toth, I. Tânăs.scu, D. Morari. 
Slivna, I. lancu, M. Dumitru, T. 
Sirrapol, G. Groapă și D. Glii- 
wn.

10 PERFORMERI MONDIALI!

(se

Baum-
8:24,0 

Fraeh-
8:25,0
8:25,2

Abazi 
COPU,

Vasile 
(8:26,6). 
prece- 
probe, 
ascen- 

pe 
cei

pe locurile următoare clasîn- 
du-se Gh. Buruiană 2.32:30 și V. 
Dumbravă (toți de la Dinamo) 
2.38:14.

• Confirmînd forma bună din 
acest sezon. Iosif Naghi a rea
lizat, la Constanta, 62,50 m la a- 
runcarea discului.

VASILE BICHEA
Foto: P. NAGHI

Rabsztyn . și 
aruncătoarea 
Kinder ; for

are punctele

ÎN

DES

g

g

orga- 
fost

?î 12

MINI*
DIN 

un fru-

i

și Karst vor concura 
8 iunie la Stockholm, 

de a-i întilni, la 
va fi prezent si Ce

15,15 : „Lotul olimpic de lupte 
al României" — reportaj de Vir
gil Stoian ; ora 15,25 : „Clinele 
și calul, prieteni și parteneri de 
sport ai omului", reportaj do 
Gheorghe Lupa? și Viorel Roba ; 
ora 15,50 : Fotbal : Caleidoscop 
internațional, realizat de Cristian 
Topescu ; ora 22,15 : Atletism : 
întllnirea feminină Italia — Felo
nia — România (selecțiuni înre
gistrate de la Pescara).

ATI CTICM ȘCOALA GENERALA 
AILCIIOM NR 190 DJN BUCU
REȘTI face cunoscut că pentru anul 
școlar 1976—1977 secția specială cu 
program de educație fizică primește 
elevi cu aptitudini pentru atletism 
în clasele 1—7 (băieți și fete). înscrie
rile se fac la secretariatul școlii (din 
str. Sergent Nițu Vasile nr. 16, tele
fon 83.36.90) în zilele de 11 * **
iunie.
RACrMET FESTIVALUL 
dAburitl baschetului

ALEXANDRIA s-a bucurat de 
mos succes. Au avut loc partide de
monstrative între echipele Lîc. 1 
Alexandria, Șc. gen. Roșiorii de 
Vede, Șc. sp. 2 București și Șc. gen. 
69 București, s-a organizat o expozi
ție de desene ale

' îitate și au fost 
avînd subiect jocul

MODELISM

elevilor din loca- 
proiectate filme 
de baschet.

ÎNCEPlND DE
VINERI, pînă 

duminică, orașul Suceava va găzdui 
întrecerile din cadrul campionatelor 
republicane de rachetomodele. La 
acest concurs, care programează zece 
probe (6 clasice și 4 de machete) 
se vor alinia la start sportivi racheto- 
modeliști fruntași din toate centrele 
de modelism din țară.
MOTO ÎNCEPE CAMPIONATUL DE 
mviv REZISTENȚA Șl REGULARI
TATE. Peste 80 de motocicliști vor 
lua mîine startul în campionatul re
publican de regularitate și rezistentă 
rezervat motoretelor ,,Mobra". Prima 
fază a competiției este împărțită în

gi trap), ediția a VlII-â, au de
venit de multi ani, o- manifes
tare sportivă de anvergură, cu 
un real. prestigiu în. tirul inter
național. Pentru acest motif 
anul aeestâ vor fi prezente la 
întreceri și o seamă de perso
nalități, printre . care .Ernst 
Zimmermann, secretar general

al U.I.T., Georgios Vichos, vi
cepreședinte al U.I.T., Maria 
Marcos, președintele Comitetu
lui feminin ■ al C.E.T., Trudi 
Anliker, membră a Comitetului 
feminin al C.E.T., membri ai 
altor organisme internaționale 
de tir, președinți de federații 
naționale de tir.

TRIUNGHIULAR ATLETIC FEMININ
în zilele următoare reprezen

tativele de atletism ale Româ
niei vor susține două impor
tante examene preolimpice. 
Este vorba de întîlnirile triun- 

echipele Poloniei 
" Pescara 

Milano

ghiuiare cu 
și Italiei programate la 
(feminin, 6 iunie) și 
(masculin 8—9 iunie

In vederea meciului de la 
Pescara, antrenoarea federală 
Eveline Ghimpu ne-a comuni
cat următoarea alcătuire a 
formației noastre : 100 m : Ve
ronica Buia, Viorica Enescu, 
200 m : Buia, Silvia Marin,
400 m : Lăcrămioara Diaconiuc, 
Ibolya Slavik, 800 ni : Mariana 
Suman, Ileana Silai, 1 500 m : 
Natalia Mărășescu, Maricica 
Puică, 3 000 m : Antoaneta 
Iacob, Elisabeta Enache, 100 
mg: Valeria Ștefănescu, V. E- 
nescu, lungime : Doina Spînu, 
Elena Vintilă, înălțime : Vir
ginia Ioan, Cornelia Popa, 
greutate : Mihaela Logliin, Va
lentina Cioltan, disc : Argen
tina Menis, Florența Ionescu, 
suliță : Eva Zorgo, Ioana Pecec,

4X100 ni : Enescu, 
tilă, 
Suman, 
vik.

Chiar 
întîlnire 
zentative, concursul de la Pes
cara ne interesează — ținînd 
seama 'de apropierea Jocurilor 
Olimpice — în primul rînd 
prin performanțele individuale 
pe care le vor obține atletele 
noastre. Din acest punct de 
vedere va fi interesant de ur
mărit comportarea sportivelor 
noastre într-o serie de probe 
în care echipele Poloniei 
Italiei 
bună 
loniei 
altele 
duri 
Tereza 
de suliță Felicija 
mația italiană 
forte în săritoarea în înălțime 
Sara Simeoni, alergătoarele 
de semifond Paola Cacchi 
Gabriela Dorio.

Buia,
Silvia Marin, 4X400 

Diaconiuc, Silai,

dacă este vorba de o 
între echipele repre-

Și 
vor prezenta atlete de 

valoare. Din echipa Po- 
nu vor lipsi — între 

— alergătoarele de gar- 
Grazyna 

Nowak,

La 3000 m obstacole

TREI ATLETI ROMÂNI ÎNTRE PRIMII

Rezultatul de 8:25,2. realizat 
marți de Vasile Bichea în con
cursul de la Maribor face ca la 
această oră în lista celor mai 
buni performeri mondiali ai se
zonului la 3 000 m obstacole să 
figureze trei alergători români : 
Gheorghe Ccfan (8:24,0), 
Bichea si Paul Copu 
Este o performanță fără 
dent în Istoricul acestei 
care dovedește puternica 
siune a specialiștilor noștri 
această distantă. Dar iată 
mai buni 10 timpi înregistrat! la 
3 000 m.ob. în 1976 : 8:21,4 - 
gartl (R. D. Germană), 
GHEORGHE CEFAN, 8,24,4 
mke (R. F. Germania), 
Moravcik (Cehoslovacia). 
VASILE BICHEA, 8:25,3 
(Iugoslavia), 8:26,4 PAUL 
8:26,6 Kantanen (Finlanda). 8:26,8 
Grigas (U.R.S.S.). 8:27,0 Larkins 
(Australia).

Deocamdată lipsesc din acest 
clasament cîțiva dintre bunii 
specialiști mondiali ai probei : 
Gaerderud (Suedia). Malinowski 
(Polonia). Karst (R.F. Germania). 
Gaerderud 
în ziua de 
In dorința 
Stockholm 
fan. deși la aceeași dată la Mi
lano echipa noastră susține triun
ghiularul cu Italia și Polonia 
pare, fără Malinowski).

ELENA VINTILA 
6,41 M LA LUNGIME

• în cadrul unui concurs des
fășurat pe stadionul Republicii 
din București, Elena Vintilă a 
sărit 6,41 m la lungime, între- 
cîndu-le pe Dorina Cătineanu 
6.30 m și Gabriela Ionescu 
6.27 m. Erwin Sebestyen a al 
gat 110 mg în 13,7.

• Concursul de maraton 
nizat de clubul Dinamo a 
cîștigat de Gh. Motorca în 2.30:08,

<5. o.

- - - - «

PE MICUL ECRAN
• JOI 3 ______ ... .. . ...

bol : Sportul studențesc — Adana 
Spor (Turcia), meci retur in ca
drul Cupei Balcanice. Transmisi
une directă do ia stadionul Re
publicii. Comentator Radu Urzi- 
coanu.
• SIMBATA 3 IUNIE, ora 17.55: 

Fotbal : Italia — România. Trans
misiune directă de la Milano. 
Comentator Nicolae Soare.
• DUMINICA * IUNIE.

IUNIE, ora 17 : Fot-

ora

importante reduceri de tarife 
la bilet ele pentru odihnă pe litoral!

Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ți filialele Intre- 
prinderii de turism, hoteluri ți restaurante din București, vă 
oferă in această perioadă bilete pentru odihnă in stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre, la tarife reduse pînă la 40% 
pentru cazare ți masă în hoteluri, pentru luna iunie.

Posesorii biletelor beneficiază ți de o reducere de tarif 
cu SO*/, la transportul pe C.F.R. PUBLlTURISM| cu w/. ia transportul pe C.F.R. PUBLlTURISM Ș
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RUG 
Primul 
riilor d 
Ploiești 
Constru 
minat 
mătorul 
dionul 
va opu 
torul C

TENI 
DUBLU 
dul tin 
cu-Silh 
dowsky 
cu Vas 
Lupu-M 
6—1, 
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6-1 ; 
mitriu 
8—6, 
10-8,
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LANUL ÎNTRECERILOR
pmpionatelor naționale de scrimă, două 
[probele individuale : spadasinul Ion Popa 
Iu Marin. Doi reprezentanți ai 
nenți ai clubului Steaua, af ați, 
p pe scara valorică, recenta lor 
bmpetiție a țării obligîndu-i la o 

reprezentativele României, mai 
ttelor Jocuri

„noului 
deopo- 

perfor- 
contri- 
ales în

I
I

Cupa baFcanîtă'^

SPORTUL STUDENȚESC-ADANASPOR (Turcia)

Olimpice.

CORNELIU MARIN (sabie)idă)

1

:ț

\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

1

Echipa națională pleacă astăzi la Milano
(Urmare din pag. 1)

urești, la 
1,90 m și 
Lectngjan, 

elev’ în 
Acolar și 
P electro- 
brale. yV 
p.ibul urX 

.conșa- 
limul an- 
ie •, de 
Lipîndu-se 
care

Ui 
b;i. 
tu

îi 
atît la 
repre- 
dispo- 

tempe- 
a reu- 
rîndul 
dintre 

de re- 
foilităților 
|a consti- 
feemifina- 
Irecut a 
h. unde 
lalificarea 
[barai cu 
be avea 
lai lumii, 

(locul

Născut.la București, la 
ianuarie 1953. Are 1.75 m 
79 kg. A început scrima 
Școala sportivă Viitorul Bucu
rești. antrenor fiindu-i. a- 

tunci, ca si acum, D. Musta
ță. Este de profesie bijutier, 
în prezent fiind subofițer si 
membru al clubului Steaua. 
Campion national de juniori 
în 1972 si. un an mal tîrziu, 
cîștigător al ..Cupei Româ
niei", C. Marin, și-a dobîn- 
dit locul în prima reprezen
tativă a tării, cu care a cîști- 
gat medaliile de bronz la edi
ția 1975 la C.M. de la Buda
pesta. contribuind la afirma
rea acesteia în marile com
petiții internaționale de sabie. 
Posesor al unor excelente ca
lități fizice. redutabil prin 
„explozia" sa ofensivă, C. 
Marin este pe drumul însu
șirii unor acțiuni mai com
plexe, mai gîndite. ceea ce-i 
poate atribui șl echilibrul 
psihic mult căutat pe planșe. 
Dovadă : titlul cucerii într-o 
finală pe „muchie de cutit", 
în urma unui asalt de baraj 
cu coechipierul său E. Oancea.

primăvară" la handbal
I

ARHIILE DIN SERII I
ftBțit în- 
n cadrul 
la hand- 
reunit la 
pasculine 
I A. Par- 
Bnsă fără 
li angre- 
Lternațio- 
fezentati- 
k-și pună 
hilibrului 
li asupra 
Iciii, echi- 
[de lotu- 
I în mod 
Ilicit, po-

ormațiile 
(Știința

Mare la 
ul Timi- 
la femi- 
mr Baia 
iu faptul 
f titulari 

realizat 
(Celelalte 

cu gar-

DE CA- 
divizia B

30 iunie 
de calif5.- 
ri ți țco 
perioada

B.
se
ta 
?l 

j s-a ter- 
3—3). Ur- 
z, pe sta- 

16,30, și
Construc-

) care se 
de toate 

sosirile în 
anții vor 

icm. Dc-
î sint D. 
individual 
echipe.

CALIFI* 
ZIA
oarele 
isputat 
reții

EXULTATE 
:UL DE 
la Ștran- 

â: Flores* 
Vasiiiu-Sa-

6-2, 6-0 
, 6—1 cu 
u-Pavlenco 
Hagiescu* 
5-7, 6—1, 
sture, Du-

Cociuban 
și 1—6,

niturile complete, așa incit re
zultatele lor capătă un aspect 
normal. In schimb, echipele 
care dau loturilor reprezentati
ve doi sau mai multi jucători 
sînt clasate pe poziții modeste, 
exemplele cele mai concludente 
fiind furnizate de campioanele 
tării. Steaua și Universitatea 
Timișoara, ambele situate pe lo
cul IV.

Au existat, totuși, evoluții în 
contradicție cu componența gar
niturilor. Astfel, echipe lipsite 
de jucătoare (sau jucători) de 
bază s-au situat pe poziții foar
te bune în serii (cum este ca
zul formațiilor I.E.F.S. Bucu
rești la feminin și Politehnica 
Timișoara la masculin, ambele 
pe locul II in seriile lor), în 
timp ce vieecampioana tării la 
feminin, Progresul București, 
deși cu lotul complet s-a clasat 
abia pe locul 5 (penultimul) 
serie.

în sfîrșit, reține atenția 
tuarea, deloc întîmplătoare, 
ultimul loc în trei din. cele 
tru serii a echipelor care 
retrogradat din Divizia 
A.S.A. Tg. Mureș, Petrolul 
leajen și Rulmentul Brașov. 
Exeepție face (coincidentă ? !) 
tocmai echipa care a retrogra
dat pe baza unei gafe de ar
bitraj — Constructorul Baia 
Mare !

Aceasta despre ierarhiile fi
nale din serii. La reușitele și 
nereușitele competiției ne vom 
referi abia după consumarea fi
nalelor. programate duminică la 
Hunedoara, (ai. h.)

în

si-
pe 

pa-
au
A :
Te-

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

I
I
I

terali au făcut rocada, locul 
lui Zamfir a fost luat de Lu
cescu, iar Sătmăreanu II a e- 
voluat în linia de mijise, în 
locul lui Mulțescu. în minutul 
73, Dudu Georgescu a intrat 
în locul lui Dobrău.

Meciul s-a încheiat cu vic
toria 
prin 
Sandu 
(min.
(min. 39). Echipa vieneză a dat 
o replică viguroasă, sugerînd 
modificările de stil intervenite 
în fotbalul austriac, care în
cearcă să se adapteze la condi
țiile fotbalului mai atletic din 
zilele

Ce
Jocul 
tenția conducerii tehnice de a 
imprima echipei un stil mai 
tranșant, prin renunțarea ,1a 
combinativul mărunt. Din a- 
cest punct de vedere, prezen
ța lui Fazekaș și a 
du în linia de atac 
Ambii jucători au 
vitate sporită față 
din ultima vreme 
Crișan, 
ceea c.
de ieri, ma» ... „
doua, cînd Fazekaș, eliberat de 
tracul primului sfert de oră, a 
pus în valoare calități fizice 
remarcabile si chiar un bagaj 
tehnic promițător (să ne gîn- 
dim la preluarea instantanee a 
pasei lungi aruncate de Do
brău, din care avea să se ..— 
că centrarea ce a dus la des
chiderea scorului). în ceea 
privește pe Mircea Sandu, el a 
manifestat putere de luptă, 
fără ca jocul lui să depășească 
insistența deseori dezordonată 
din cadrul echipei sale de club, 
în sfîrșit, Zamfir a jucat oare
cum stereotip, încercînd intra
rea în fața careului ; din pă
cate, aceste încercări au eșuat 
după unul sau două driblinguri 
reușite.

Dificultățile au apărut, sur
prinzător, în zona liniei de 
fund, unde accidentarea lui 
Hajnal a dus la descoperirea 
postului de fundaș stînga. Re
intrarea probabilă a ’ ' *' 
ar rezolva lucrurile, 
privește jocul liniei 
el a fost mai greu 
rat, Mulțescu ni s-a ,___
pășit de tempoul general 
călătorit o noapte în vagon- 
clasă — Bdloni a acuzat unele 
dificultăți de ordin tehnic, tot 
ca urmare a creșterii vitezei 
de joc. în sfîrșit, Iordănescu a 
combinat mai productiv cu Lu
cescu.

A fost un ioc util, care invi
tă la o mai bună valorificare a 
celor două ; vîrfuri de atac, 
printr-o mai bine gîndită acti
vitate a liniei de mijloc, care, 
deocamdată, nu și-a găsit for
mula, mai ales în urma indis
ponibilității iui Dumitru.

Lotului A : 2—1 (1—1),
golurile înscrise de M. 
(min. 38), Sătmăreanu II 
59), respectiv Cerny

noastre.
ne-au oferit „tricolorii"? 
cu Admira trădează in-

lui M. San- 
e o dovadă, 
o combati- 
de soluțiile 
(Răducanu, 

.1, Dudu Georgescu etc.), 
ce s-a văzut și în jocul 

mai ales în partea a

nas-

ce-1

lui Hajnal 
în ceea ce 
de mijloc, 
de contu- 
părut de- 

1 — a

DIVIZIONARA B 
ELECTROPUTERE 

CRAIOVA 
ÎN FRANȚA

I
I

Formația Electroputere a ple
cat marți în Franța pentru a 
participa la un turneu în ora
șul Nanterre, turneu la care au 
fost invitate mai multe echipe 
de club din diverse tari. Această 
acțiune este organizată în cadrul 
unor festivități cultural-sportive, 
de către municipalitatea orașu
lui Nanterre. Invitația este ur
marea faptului că Nanterre și 
Craiova sînt orașe înfrățite. Cra- 
iovenii au deplasat cel mai bun 
lot. sub conducerea antrenorului 
Ștefan Coidum.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ATENTIE PRONOSPORTISTI !
La concursul Pronosport din 6 

iunie 1976 plafonul minim al unui 
cîștig întreg va fi de 40 lei, în 
loc de 20 lei ca în prezent.

Depuneți din timp buletinele 
pentru concursul PRONOSPORT 
din 6 iunie 1976 !

NU UTTATI ! LA 6 IUNIE 1976 
O NOUA TRAGERE LOTO 2 !

Procurați din vreme biletele !
REȚINEȚI ! MIERCURI 9 IU

NIE 1976 UN INTERESANT CON
CURS PRONOSPORT.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT..... ................. .........

Categoria 1 : 
variantă 100% 
variante 10% a

Categoria 2 : 
60,40 variante a

Categoria 3 : (11 rezultate)
821,10 variante a 236 lei

Report la categoria 1 : 36.245 lei.
Cîștigul de categoria 1 (100 7®) a 

fost obținut de OCTAVIAN LA-

VRIC din Rădăuți — Suceava. 
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES 

IUNIE 1976 
GENERAL DE 

1.464.755 lei din

DIN 2

CÎȘTT-
care

FOND 
GURI : 
625.724 lei report

Extragerea I : 39 12 4 40
Extragerea a n-a: 21 38 37 3o 34 

CÎȘTIGURILE TRAGERII-------- ~
DIN 23 MAI 1976

Extragerea I : cat. 1:2 
25% a 28.731 lei ; cat. 2 
riantă 50% a 50.00o lei ; 
13,75 a 4.179 lei ; cat. 4 :

42 9

LOTO 2

variante 
: 1 va- 
eat. 3 : 

: 63,75 a
DIN 30 MAI 1976 : 901 lei ; cat. 5 : 193,00 a 200 lei ;
(13 rezultate) = 1 cat. 6 : 1.400,25 a 100 lei.
a 50.000 lei Si 10 REPORT CATEGORIA 2 :
5.000 lei. 7.462 lei

(12 rezultate) «=■ Cîșligurile de 28.731 lei au fost
2.140 lei obținute de TON ILIE din loc.

NAID AS — CARAȘ-SEVERIN și 
CEBATENCU NICOLAE din Tg. 
JIU (cat. 1). iar cîștigul de 50.000 
lei a revenit participantului iON 
GHEORGHE din PLOIEȘTI (cat. 2)

în cursul dimineții de astăzi, 
„tricolorii" pleacă pe calea ae
rului. spre Milano. Dumitru nu _ 
va face deplasarea. fiind în 
continuare indisponibil. în 
schimb, se contează pe prezen
ța lui Hajnal, care a fost me
najat, lipsind în jocul cu Ad
mira. Astăzi, la Milano, este 
programat un antrenament de 
vîrf. Cel de vineri va scădea 
în intensitate, în așteptarea 
partidei de sîmbătă. înainte de 
plecare, Mircea Lucescu, deca
nul de vîrstă și de selecții al 
echioei naționale, 
următoarele : „Dacă 
la Milano, acesta va 
meci

ne-a spus 
am să joc 
fi al 4-lea 

pe care-1 susțin în com
pania Italiei. Am jucat la Nea- 
pole, în 1966. Am jucat în 1967, 
la București. Am participat și 
la acel 3—3 cu Italia, la Bucu
rești, în 1972. Sper să facem un 
joc bun. Am urmărit turneul 
Italiei în Statele Unite. Cele 
două goluri înscrise în poarta 
echipei Angliei mă îndeamnă 
să cred că Italia și-a modificat, 
oarecum, stilul, în sensul efica
cității".

Astăzi, cu începere de la 
ora 17, stadionul; „Republicii" 
găzduiește partida internațio
nală
Adanaspor 
retur din cadrul 
inter-cluburi „Cupa 
După cum se 
mul meci, disputat 
prilie, în localitatea 
s-a încheiat la egalitate :

Mai întîi cîteva amănunte 
despre oaspeți. Formația turcă 
a sosit în Capitală marți di
mineața, după o lungă călă
torie cu autocarul. Antrenorul 
Tamer Gyunei a deplasat 
București cel mai bun lot 
care Adanaspor a terminat, 
cent, campionatul național 
locul 4 în clasamentul gene
ral, loc care conferă acestei 
formații, apreciată pentru jocul 
ei viguros și atletic, o parti
cipare în ediția 1976/1977 a 
prestigioasei competiții „Cupa 
U.E.F.A." Echipa turcă a avut 
un program cu precădere, de 
refacere. ..Marți seara ea a 
urmărit cu interes meciul de 
verificare a 
naționale în 
Admira Viena. 
meciul de azi, 
cătorii și 
un spectacol de calitate. Iată 
formația preconizată a începe 
jocul : Ahmet — Vedat, Necip, 
Timucin, Alkin — Harun, 
Ertugrul, Halis — Roșit, Irfan, 
Isa.

Sportul studențesc — 
(Turcia), întîlnire- 

competiției 
balcanică", 

știe, pri- 
în luna a- 

Adana, 
2—2.

la 
cu 

re- 
pe

echipei noastre 
compania lui 

Referitor la 
antrenorii, ju- 

oficialii anticipează

TRIALUL PENTRU COMPLETAREA
LOTULUI DE TINERET (21 DE ANI)
în cadrul acțiunilor inițiate 

de F.R.F. în vederea verifi
cării unor jucători tineri, de • 
perspectivă, ieri a avut loc, 
Ia Snagov, un trial la care 
au fost convocați o serie de 
jucători care activează la e- 
chipele de tineret-speranțe și 
la cele de Divizia B. Au fost 
alcătuite două formații 
au susținut un joc de 
care. „Galbenii" au 
următoarea ■ echipă r 
(Lung) — Nadu (Gh. 
trescu), Toader, Zahiu, 
— Petcu, Augustin, Nucă — 
Marton, Bădăluță, Vesa. „Al
baștrii" au aliniat :
Windt — Tilihoi, Stancu, Kor- 
tesi, Gali — Dragu, Moga (Po
topea), Stingă — Teleșpan, Fră- 
țilă, Pitaru (Predeanu). La ca
pătul celor 90 de minute de 
joc echipa „albaștrilor" a reu
șit să obțină victoria la limită 
cu scorul de 1—0 (0—0), 
golul marcat de 
Deși au fost prezenți 
gov, jucătorii Dragnea 
rea, ușor accidentați, 
putut fi folosiți.

în privința acestei

care 
verifi- 
utilizat 

Bucu 
Dumi- 
Barna

prin
Teleșpan. 
la Sna- 
și I’lo- 
nu au

acțiuni,

antrenorul federal Octavian Po
pescu ne-a declarat : „Trialul 
de la Snagov și-a atins scopul 
urmărit de noi, acela de com
pletare cu elemente de per
spectivă a lotului de tineret 
(21 de ani) care are ca primă 
acțiune efectuarea unui turneu 
în R. P. Chineză, la sfirșitul 
acestei • 
presie 
(C.F.R.
metan 
versitatea
Tilihoi (F. C. Brăila) și Barna 
(F. C. Șoimii Sibiu), atacanții 
Marton (A.S.A. Tg. Mureș) și 
Bădăluță (Chimia Tr. Măgure
le), ultimul un tînăr, 
foarte talentat. Toți 
cători, supuși unui 
ces de instruire, au 
lități și pot întregi 
unor formații 
Avînd în vedere utilitatea 
nor asemenea acțiuni, 
intenționează să organizeze, 
periodic, trialuri la care vor fi 
convocați și alți jucători fără 
nume sonore și care sînt sus
ceptibili de promovare la echi
pe din eșaloanele superioare".

P. Chineză, 
luni. O excelentă ini- 

au lăsat portarii
Pașcani), Windt

Mediaș) și Lung (Uni- 
Craiova), fundașii

Bucu
(Gaz

de 18 ani, 
acești ju- 
atent pro- 
reale ca- 
rîndurile 

de Divizia A.
u- 

I R.F.

Tn ceea ce privește Sportul 
studențesc, antrenorii Angelo 
Niculcscu și Ion Voica au su
pus lotul restrîns, pe care îl 
au la dispoziție, unui program 
judicios de pregătire. în pri
mul rînd, toată lumea se gîn- 
dește la o permanentă ofen
sivă care să permită bucu- 
reștenilor victoria și, mai ales, 
îmbunătățirea golaverajului, 
criteriu care ar putea decide 
pe cîștigătoarea seriei după 
disputarea ultimului meci, cel 
în care Sportul studențesc ur
mează să întîlnească, probabil 
în august, la București, in 2oc- 
retur formația bulgară A- 
kademik Sofia (în tur, 4—2 
pentru sofioți). Formația pro
babilă : Răducanu — Grigore, 
Ciugarin, Potopea (junior), 
Manea — Marica, O. Ionescu, 
Cassai — Petreanu, Grosu, Ra
dulescu.

Iată acum clasamentul 
al seriei :
1. Akademik Sofia
2. Adanaspor
3. Sportul studențesc

Partida, care va 
de E. Platopopulos 
ajutat la linie de M. Buzea și 
Gli. Retezan, va avea în des
chidere o atractivă întîlnire 
de „old-boys“ : Sportul studen
țesc — Dinamo. Cu acest pri
lej, spectatorii se vor reîntîlni 
cu foști apreciați jucători cum 
ar fi Pîrcălab, Octavian Po
pescu, frații Nunweiller (Nelu 

și Lică), Kraus, Ene II, Fră- 
țilă, Ciornoavă, Lucian Ene 
și alții.

Stelian TRANDAFIRESCU :

la 7.1

6—3 5
3— 4 2
4— 6 1

3 2 10
3 0 2 1
2 0 11
fi arbitrată
(Grecia) —

ACTUALITĂȚI
• ASTĂZI, LA GIURGIU, 

loc uri interesant 
listic, care se va 
stadionul Central, 
rea divizionarei B, 
giu. In deschidere, 
se întîlnesc două ___________
alcătuite din jucători care acti
vează la echipe din campiona
tul județean, Ilfov. In'continuare, 
de la ora 17. formația locală 
F.C.M. Giurgiu primește replica 
echipei Rapid București.

• C.I.L. SIGHET — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 3—1 
(1—0). Marți s-a disputat la Si- 
ghet partida amicală dintre for
mația locală C.I.L. si divizionara 
A „U“ Cluj-Napoea. Partida a 
luat sfîrșit cu scorul de 3—1 
(1—0) în favoarea gazdelor. Go
lurile au fost marcate de : Cslio- 
han (min. 12, 26 și 43) pentru lo
calnici șl de Coca Jmin. 49) pen
tru

. are 
cuplaj fotba- 
desfășura De 
în organiza- 
F.C.M. Giur- 
de la ora 15, 

selecționate

oaspeți. (S. Pralea-coresp.).
PROGRAMUL JOCURILOR 
DIVIZIA B DE DUMINICA
CAPITALA. în cadrul eta-

DE 
DIN
pei a 31-a, duminică în Capitală 
se dispută jocurile Progresul —• 
Steagul roșu Brașov și Voința — 
Nitramonia Făgăraș. Ambele 
partide sînt programate de la 
ora 11, pe terenul primelor for
mații.

NOTE... NOTE... NOTE... NOTE...
DOI ANTRENORI CARE 
NU-ȘI PIERD

La Turda, liderul 
a Diviziei secunde, 
nul 
din 
rii.
ne,

CAPUL...

seriei a IlI-a 
F. C. Corvi- 

sustinut unul 
ale promovă-

Hunedoara, a 
jocurile cheie 
Un meci cu tribune arhipli- 
o partidă despre care s-ar 

putea vorbi foarte mult. Un ele
ment de discuție din cursul a- 
cestei întîlniri a fost faza din 
minutul 86, atunci cînd fundașul 
hunedorean Ghiță a înscris un 
gol, arbitrul Nicolae Cursaru, 
prezent în careu (deci în apro
pierea fazei !), a arătat centrul 
terenului, pentru ca apoi, la in
tervenția jucătorilor turdeni să 
se ducă spre tușierul M. Marin- 
ciu care se îndreptase și el spre 
centrul terenului, dar care, la 
protestele gazdelor, a indicat 
fault în atac, deși în faza în
scrierii golului nu a semnalizat 
nimic. Golul acela nu a fost va
lidat : decizie justă, zicem noi, 
hunedoreanul jenîndu-și adver
sarul în prima fază, ceea ce nu 
exclude însă surprinderea noas
tră pentru oscilațiile unui arbi
tru cu experiență. Și, totuși, 
elementul central al acestui meci 
au fost ANTRENORII, 
adevărati educatori.

In prmul rînd, ne-a 
titudinea antrenorului 
Sticla Turda, Laurențiu Mun- 
teanu. care la un ofsaid semna
lizat împotriva formației sale, a 
aplaudat decizia și a încercat 
(reușind !) să liniștească „tri
buna". Laurentiu Munteanu. care 
și-a apostrofat vehement un ju
cător de rezervă trimițîndu-1 la 
vestiar pentru că se îndreptase 
spre teren să lovească (!) pe unul 
din jucătorii hunedoreni (Năs- 
tase), nervos și dur. Și, în final, 
ne-a impresionat plăcut inter
venția antrenorului hunedorean 
Ilic Savu care, în cabina arbi
trilor, la cîteva minute după ter
minarea partidei, a găsit forța 
morală să-l liniștească pe dele
gatul propriei echipe (pe foaia 
de arbitraj trecut Titu Nicolae) 
care adresa invective arbitrilor,

și să discute pe un ton civilizat 
cu ,,cavalerii fluierului". evi
dent în „ofsaid" la acea impor
tantă fază din min. 86.

Duminică, la Turda, doi antre
nori apreciat! au demonstrat că 
și în momente incandescente, se 
poate face educație. Ceea ce pre
supune, în primul rînd, tărie ele 
caracter, fair-play și luciditate. 
Adică, exact elementele atît de 
necesare în acest fierbinte final 
de campionat. (M. M. I.)

UNDE, SÎNT CIȘTIGĂTORII 
„TROFEULUI PETSCHOV- 

SCHI" DE LA PITEȘTI ?

duminică

plăcut a- 
formației

La sfirșitul campionatului 
1971/72, publicul piteștean pri
mea „Trofeul Petschovsclii“, 
trofeu care răsplătește pe cei 
mai sportivi dar și pc cei mai 
credincioși suporteri ai unei 
formații din prima divizie. Ce 
animație întâlneam atunci pe 
stadionul din Trivale, cite re
surse morale găseau spectatorii 
din Pitești spre a-și încuraja 
echipa ! Și jucătorii le-au oferit 
multe satisfacții. Dar, in viața 
unei formații aflate în luptă 
pentru un loc cit mai bun în 
primul campionat al țării inter
vin — și de acest lucru nu e 
scutit nimeni — și perioade, 
momente mai grele.

Ce am văzut duminică pe sta
dionul din Pitești ? Mai întîi 
spectatori foarte puțini, specta
tori care nu își încurajează 
echipa, care privesc nepăsători 
jocurile. Unde sînt entuziaștii 
suporteri ai „alb-violeților" ? 
Așa de repede să fi dispărut dra
gostea lor față de o echipă care 
a realizat multe succese pentru 
fotbalul argeșean 7 Dimpotrivă, 
nai credem că spectatorii din 
Pitești acum trebuie să demon
streze încrederea lor în forma
ție, să o încurajeze» să o ajute

să treacă momentele dificile și 
nu să-i .adreseze — ei și antre- 
norilor — apostrofări și injurii 
cum au făcut unii spectatori 
certați cu sportivitatea și co
rectitudinea la sfirșitul întîlnirii 
cu Universitatea Craiova. (G. N.)

CALMUL, LUCIDITATEA 
Șl DISCIPLINA DE JOC
Un obstacol atît de greu — 

meciul cu ,,Poli“ Timișoara — 
a fost trecut cu brio, duminică* 
de către Olimpia Satu Mare. In
tervenise și o indisponibilitate 
prelungită, a unuia dintre cei 
mai buni jucători ai săi — por
tarul Bathori I —, iar alti cîtiva 
jucători nu dăduseră satisfacție. 
S-a încercat o nouă formulă de 
echipă, cu alti fundași centrali, 
în față se afla o echipă bine 
cotată la ora actuală. ,,Poli“ Ti
mișoara. Dar, după cum se știe, 
Olimpia a reușit să obțină vic
toria. Situațiile de care am a- 
mintit n-au dus însă la o stare 
de spirit nefavorabilă. In acele 
momente, antrenorii șl jucătorii 
n-au disperat. Ba, dimpotrivă, 
au fost foarte calmi, au acționat 
pe toată durata partidei cu luci
ditate. demonstrînd și o exce
lentă disciplină de joc, deși ia 
pauză scorul era încă alb. Am
biția, dorința de victorie, dubla
te de un echilibru psihic, au 
dus-o pe Olimpia la un succes 
fără echivoc. Adversarul său n-a 
avut, practic, decît rare momen
te de replică. Excelenta presta
ție a lui Condruc și Popescu, 
travaliul lui V. Mureșan. care de 
multă vreme n-a mai jucat pe 
măsura posibilităților demonstra-; 
te cu vreo doi ani în urmă, și 
dăruirea celorlalți, printre eare 
„bătrînii" Filip și Bocșa, au con
stituit premisele succesului. La 
eforturile amintite ar trebui să 
se atașeze și Both I, prea indi
ferent în teren și deloc dispus 
să consume energie într-un final 
de campionat care cere acest 
lucru și nu poate face rabat da 
la disciplina de joc. (AL»



I SPORTUL

în continuare, lucrările, sint
- conduse de tovarășul "Manea 

Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.p.., prim-ministru al gu
vernului.

Se trece la alegerea celorlalte 
organe de lucru ale Congresului. 
A fost aprobată componența 
Secretariatului Congresului și a 
fost aleasă comisia pentru re
dactarea documentelor Congre
sului.

Congresul a adoptat, dc. ase
menea, în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

1. Cu privire la activitatea 
de înfăptuire a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a prevederi
lor Programului P.C.R. referi
toare la educația oamenilor 
muncii in spiritul patriotismului 
socialist și al solidarității inter
naționale cu cei ce muncesc de 
pretutindeni, la munca politico- 
ideologică și cultural-educativă 
de formare a omului nou, con
structor conștient și devotat al 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și al comunismului 
în România.

2. Activitatea educativă des
fășurată de instituțiile de învă- 
țămint și așezămințele cultura
le de la orașe și sate.

3. Creația litcrar-artistică și 
rolul ci in educația revoluțîo- 
nar-patriotică a maselor, in

' promovarea idealurilor nobile 
ale umanismului revoluționar.

4. Activitatea instituțiilor de 
artă, mișcarea artistică de ama-

. tori, dezvoltarea și valorificarea 
artei populare.

5. Rolul educativ al presei și 
radioteleviziunii.

Congresul a aprobat, totodată, 
organizarea secțiunilor și -prezi- 
diilor acestora, astfel :

Secțiunea pentru activitatea 
educativă desfășurată de școli, 
case de cultură și cluburi din 
orașe și întreprinderi, cu urmă
torul prezidiu : tovarășii Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Ri
chard Winter, Gheorghe Roșu, 
Ion Stănescu. Ioacliim Moga, 
Maria Stănescu ;

Secțiunea pentru activitatea 
educativă desfășurată de școli 
și căminele culturale sătești, cu 
următorul prezidiu : tovarășii. 
Paul Niculcscu, Vasile Vîlcu,’ 
Ferdinand Nagy, Laurean Tulai, 
Marin Vasile, Iulian Ploștinaru, 
Ion Jinga, Nicolae Mihai ;

Secțiunea pentru educația ști
ințifică a maselor, cu urmă
torul prezidiu : tovarășii Elena 
Ceausescu, Nicolae Giosan, Miu 
Dobrescu, Petre Blajovici, Ion 
Foriș, Ștefan Boboș. Cornel 
Onescu, Tamara Dobrin ;

Secțiunea pentru producția 
cinematografică și difuzarea fil
mului, cu următorul prezidiu : 
tovarășii Emil Bobu, George 
Honioștean, Dumitru Bălan, Du
mitru Bejan, Ion Cîrcci, Ion

terară. activitatea editorială și 
munca cu cartea, cu următorul 
prezidiu : tovarășii Dumitru
Popescu, Ion Ilicscu, Gheorghe 
Paloș, Constantin Drăgan, Vasi- 
lc Mușat, George 
Virgil Teodoreseu. 
Bălan ;

Secțiunea pentru 
zicală și dramatică 
tea instituțiilor artistice, cu ur
mătorul prezidiu : tovarășii 
Leonte Răutu, Virgil Trofin 
Mihai Dalea, Trandafir Cocîrlâ. 
Ion Dincă, Mihnea Gheorghiu, 
Ion Dumitrescu, Radu Bcligan ;

Secțiunea pentru creația in 
domeniul artelor plastice, cu ur
mătorul prezidiu : tovarășii Iosif 
Uglar, Ștefan Andrei, Petre 
Duminică, Ion Sirbu, Gheorghe 
Blaj, Simion Dobrovici. Brăduț 
Covaliu ;

Secțiunea pentru mișcarea ar
tistică de amatori, dezvoltarea 
și valorificarea artei populare, 
cu următorul prezidiu : tovarășii 
Gheorghe Pană, Ion Ioniță, Lu
dovic Fazekaș, Andrei Cervcn- 
covici, Adalbert Crișan, Con
stantin Sandu, Ion Velișcu, 
Gheorghe Tănase ;

Secțiunea privind rolul edu
cativ al presei și radioteleviziu- 
nii, cu următorul prezidiu : to
varășii Cornel Burtică, Mihai 
Gerc, Gheorghe Petrescu, Ștefan 
Mocuța, Mihai Teleseu, Vasile 
Potop, Teodor Marinescu.

A fost aprobat , apoi regula
mentul de desfășurare a lucră
rilor Congresului1, în plen și pe 
secțiuni.

Adresîndu-se Congresului, to
varășul Manea Mănescu a spus :

„Cred că ,sînt în asentimentul 
dumneavoastră, al tuturor parti- 
cipanților la acest. înalt forum 
al educației politice și al culturii 
socialiste, 
de zi. să 
secretarul 
Comunist 
Republicii 
președintele 
Socialiste, t 
CEAUȘESCll“.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
primit cu cele mai vii simță
minte de dragoste și stimă, ia 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

-xpunerea secretarului gene
ral al partidului, urmărită 
deosebită atenție și 
în repetate rînduri, 
lungi aplauze, este 
profundă satisfacție 
aprobare.

La încheierea expunerii. în 
sală răsună din nou puternice 
ovații și; urale, aclamații însu
flețite pentru partid și secreta
rul său general, pentru patria 
socialistă, pentru minunatul 
nostru popor. Sint momente care 
exprimă cu putere unitatea de 
nezdruncinat a națiunii noastre

Macovescu, 
Ion Dodu-

creația mu- 
si activita-

ca. intrînd în ordinea 
rugăm să ia cuvintul 
general al Partidului 
Român. președintele 

Socialiste România, 
; Frontului Unității 
tovarășul NICOLĂE

cu 
subliniată, 
cu inde- 
primită cu 
și deplină

TEN1SMANII DE LA STEAUA ÎNVINGĂTORI 
LA BUDAPESTA

La sfîrșitul săptămînii tre
cute a avut loc la Budapesta 
întilnirea internațională amica
lă de tenis dintre echipele clu
bului Steaua București și for
mațiile clubului Honved. 
masculin, tenismanii români

La 
au

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA PiOTRKOV

cîștigat cu scorul de 3—2, victo
riile echipei Steaua fiind obți
nute de Constantin Popovici 
(6—4, 4—5. 6—0 cu Laszlo Bella). 
Mihai Rusu (6—4. 2—6, 6—4 cu 
Laszlo Bella) și cuplul Popovici 
—• Rusu (6—3. 6—3 cu Istvan 
Mezaros—L. Bella). Meciul fe
minin s-a încheiat cu scorul de 
7—0 în favoarea formației 
Steaua, în care au evoluat Va
leria Balaj și surorile Lucia și 
Maria Romanov.

mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei — la po
litica marxist-leninistă a 
dului, hotărîrea de a-și 
întreaga putere de muncă, 
gia, capacitatea și elanul 
tor înfăptuirii hotărîrilor

I
parti- 
dărui 
ener- 
crea- 
Con- 

gresului al XI-lea al P.C.R., 
Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre corfiunism.

★
După amiază, au 

baterile în plen 
blemelor înscrise 
de zi a Congresului.

Prima parte a ședinței a fost 
condusă de tovârășui Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

Au luat cuvintul tovarășii 
Miu Dobrescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Sucea
va al P.C.R., Aurelia Leuceanu, 
secretar al comitetului de par
tid de la întreprinderea tex
tilă Arad, Viorel. Surugiu, se
cretar al comitetului de partid 
de la cooperativa agricolă de 
producție din Conțești, județul 
Teleorman, Ștefan Pascu, rec
torul Universității „Babeș 
Bolyai" din Cluj-Napoca, Va
sile Păcuraru, președintele 
Consiliului județean Bacău al 
sindicatelor, Ludovic FaZekaS, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., 
Virgil Teodoreseu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Amza Să- 
eeanu, președintele Comitetului 
de cultură și educație socialistă 
al muncipiului București, Franz 
Storch, scriitor, Teodora Ciurea, 
directorul Căminului cultural 
din comuna Bîlteni, județul 
Gorj, Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

In continuare, lucrările au 
fost conduse de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

în cadrul
luat cuvintul tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
lordache, directorul Casei de 
cultură a Sindicatelor din 
Reșița, Ștefan Panait, secretar 
al comitetului de partid de la 
Șantierul naval Constanța, 
Paul Erdos, vicepreședinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici, 
Radu Beligan, directorul Tea
trului Național 
giale" " -
Georgescu, secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R.

Lucrările Congresului con
tinuă joi, în plen și pe sec
țiuni.

început dez- 
asupra pro- 
pe ordinea

Executiv al C.C. al

dezbaterilor au

„I. L. Cara-
din București, Elena

CAMPIONATELE DE
PARIS, 2 (Agerpres). — Cam

pionatele internaționale de tenis 
ale Franței au programat, pe 
terenurile de la Roland Garros, 
ultimele partide din primul tur 
al probei de simplu bărbați. Cu 
excepția australianului John 
Newcombe, eliminat cu 2—6, 
7—6, 7—5, 6—4 de spaniolul 
Juan Gisbert, ceilalți favoriți au 
obtinut victorii scontate. Sue
dezul Bjorn Borg a dispus cu 
0—6, 6—0, 6—4, 7—5 dc france
zul D. Bedel, americanul Arthur 
Ashe l-a învins cu 7—6, 6—3, 
7—5 pe compatriotul său Raa 
Reid. mexicanul Raul Ramirez 
l-a întrecut cu 6—2, 6—3, 6—1 
pe spaniolul A. Gimcnez, iar

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

de 
s-a

Turneul irtțennațional 
fotbal organizat -în S:U.A. 
încheiat cu victoria reprezen
tativei Braziliei — 6 puncte, 
urmată de formațiile Angliei 
— 4 puncte, Italiei — 2 puncte 
și o selecționată locală — 0 
puncte. In ultimele întîlniri 
ale competiției : la New Haven 
(Connecticut), selecționata Bra
ziliei a întrecut cu 4—1 (1—1) 
echipa Italiei. Golurile învin
gătorilor au fost înscrise de 
Gil (min. 28 și 53), Roberto 
(min. 71) și Zico (min. 
Pentru „squadra azzurra" 
marcat Capello (min. 29) ; 
Philadelphia, Anglia — 
americană 3—1 (2—0).

Deci, turneul peste Ocean al 
reprezentativei italiene — care 
a revenit luni seara la Mi
lano — a reprezentat un ve
ritabil „Waterloo" pentru ea. 
Deși început cu un succes în 
fața selecționatei locale, par
tidele care au urmat — cu 
Anglia și Brazilia — au des
chis ochii asupra defecțiunilor 
din jocul 
conducerea
Bearzot. In întilnirea cu fot
baliștii englezi (2—3) avanta
jul de două goluri — existent 
la pauză — a dat iluzia unei 
victorii. Dar au fost suficiente 
opt minute pentru ca golurile 
marcate de Channon și Koyle 
să păruiască iluzia.

Meci- și mai slab în fata 
Braziliei. Deși, „squadra azzu
rra" nu a jucat prost în pri
mele 45 de minute, în a doua 
parte s-a produs prăbușirea 
în fața unei echipe braziliene 
irezistibile și fapt demn de 
subliniat — avînd numai 10 
oameni în teren prin elimi

72). 
a 

Ja 
Sei.

formației de sub
Iui Bernardini și

narea extremului stingă Lula, 
autorul unui .fault violent îm
potriva fundașului Tardelli. 
Ceea ce a impresionat cei mai 
neplăcut în jocul selecționatei 
italiene a fost însă nervozita
tea. E drept că și brazilienii 
sint specialiști în a provoca 
incidentele, dar gesturile Iui 
Bcttega și Causio — amîndoi 
eliminați — nu pot fi scuzate 
de fel. După primirea celui 
de 'al patrulea gol, jucătorii 
italieni s-au lăsat pradă ner
vilor și au comis numeroase 
faulturi, dînd loc și la scene 
de violență condamnabile.

Sîmbătă, sezonul internațio
nal al selecționatei Italiei se 
încheie prin meciul cu echipa 
României, meci care reprezin
tă revanșa acelei partide găz
duită cu atîta amabilitate de 
București acum patru ani. 
Sperăm că jucătorii noștri vor 
ști să răspundă cu aceeași a- 
titudine frumoasă gestului de 
atunci al forului de speciali
tate român. Antrenorii Bernar
dini și Bearzot (a căror înlo
cuire e solicitată insistent după 
turneul din S.U.A.) au con
vocat miercuri dimineața la 
Milanello (centrul de pregătire 
al lui A. C. Milan) aceiași 
jucători care au făcut depla
sarea la recentul turneu cu 
excepția lui Capello, grav ră
nit în jocul cu Brazilia. Foarte 
criticată este menținerea în 
lot a lui Causio, față de com
portarea sa în partida cu re
prezentativa braziliană. în pri
vința formației probabile 
numai vineri se va ști ceva.

CESARE TRENTINI (
Bologna, 2 iunie. j.

Intensă activitate în
• S-au încheiat întrecerile 

grupelor preliminare ale turne
ului U.E.F.A. (juniori). In ulti
mele jocuri, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : GRUPA 
A : Iugoslavia — Ungaria 4—3 
(2—2) ; Țara Galilor — Italia 
1—0 (0—0) ; GRUPA B : Elve
ția — Turcia 1—0 (0—0) ; Spa
nia — Islanda 3—0 (2—0) ;
GRUPA C-: Franța — Finlanda 
0—0 ; R. F. Germania — Ce
hoslovacia 3—2 (1—0) ; GRUPA 
D : Danemarca — Olanda 3—1 

(2—1); U.R.S.S. — Irlanda de 
Nord 2—0 (1—0). In cadrul se
mifinalelor turneului, progra
mate în ziua de 4 iunie Ja 
Budapesta, selecționata Ungariei 
va întîlni echipa Franței, iar 

va
va întîlni echipa Franței, 
reprezentativa U.R.S.S. 
juca cu formația Spaniei.

• Cu prilejul rejucării se
mifinalei „Cupei R. F. Germa-

TENIS ALE FRANȚEI
Orantes (Spania) a cîști- 

6—2, 6—2, 6—1 la N.
(S.U.A.).
rezultate : Solomon —

6—1

Manuel 
gat cu 
Holmes

Alte 
Warwick 1—6, 4—6, 6—4,
6—2; Mignot — Bertolucci 6—2, 
6—2, 6—4; Pilici — McManus 6—2, 
2—6, 7—6, 6—1 ; Mottram — Dell
6— 1, 7—5, 6—1 ; Dibbs — Meiler
7— 5, 6—3, 6—1; Fassbender —
A. Amritraj 7—6, 6—1, 6—3 ;
Kary — Barthes 3—6, 6—4, 5—7, 
6—4, 6—2 ; Barazzutti — De-
blicker 6—0, 4—6, 6—2, 6—2.

★
în primul tur al probei dc 

simplu, Florența Mihai a dis
pus de Rowena Whitckouse 
(R.S.A.) cu 2—6, 6—2, 6—3.

fotbalul internațional
nia“, în mod surprinzător, e- 
chipa Bayern Miinchen, recen
ta cî.știgătoare a „Cupei cam
pionilor europeni", a pierdut 
pe teren propriu cu 0—1 (0—0) 
în fața formației Hamburger 
S.V. Golul formației din Ham
burg a fost marcat, în ultimul 
minut de joc, dc către Kurt 
Eigl. în minutul 81, atacantul 
central al formației miinche- 
neze, Gerd Miiller, a ratat o 
lovitură de la 11 m. In finală 
(la 26 iunie) la Frankfurt pe 
Main, echipa Hamburger S.V. 
va întîlni pe F. C.
tern.

• Finala „Cupei 
va disputa în ziua 
Ia Paris între formațiile Lyon 
și Marsilia. In semifinale : 
Marsilia — Nancy 4—1 și 
Lyon — Metz 2—0.

• înaintea ultimei etape a i 
campionatului cehoslovac, în 
clasament conduce Slavia ; 
Praga cu 36 p, urmată de , 
Banik Ostrava 35 p și Slovan I 
Bratislava 34 p.

• In campionatul U.R.S.S. : 
Torpedo Moscova — Dinamo 
Moscova 0—0 ; Dinamo Minsk 
— Spartak Moscova 2—1 ; Di
namo Tbilisi — Zaria Voro- 
șilovgrad 3—0 ; Dnepr Dnepro
petrovsk — Șahtior Donetk 
0—0.

Kaiserslau-

Franței" se 
de 12 iunie

RECORDURI MONDIALE 
LA ÎNOT

în runda a 8-a din turneul 
internațional feminin de șah de 
la Piotrkov Trybunalski (Polo
nia). jucătoarea româncă Lia 
Bogdan a învins-o pe Bozena 
Sikora (Polonia). Jureinska a 
cîștigat Ia Asenova. Fatalibeko- 
va la Bosenac și Semeonova la 
Karakas. A fost consemnată re
miza în partidele Pytel — Bom- 
gren și Krumova — Litmano- 
wiez. Rezultate din runda a 
7-a : Smacinska — Asenova 
Va—*/z ; Fatalibekova — Bogdan 
1—0 ; Litmanowicz — Karakas 
1—0 ; Semeonova — Pytel 'A.—dA, 
Sikora — Krumova *A—V2.

în clasament, pe primul loc a 
trecut maestra sovietică Lidia 
Semeonova, cu 7 puncte, urma
tă de coechipiera sa, Elena Fa
talibekova — 6V2 și Grazyna 
Smacinska (Polonia) — 6 (1)

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Rezultate înre

gistrate in concursul de la Los 
Angeles : 400 m (f) 
Bryant (S.U.A.). 51.5
(f) — Mari orie Bailey (Canada) 
11.2 (în serii 11.1) : 100 m (b) — , 
Bob Martin (Canada) 10,1.

BASCHET. • In „Cuca Euro
pei- (na) la Ankara : 
Belgia 71—72 (34—36).

BOX. » Portorjcanul Wilfredo 
Benitez si-a păstrat titlul de 
campion mondial profesionist la 
categoria super-ușoară. învingînd ■ 
la puncte in 15 reprize pe co
lumbianul Emiliano Villa.

CICLISM. a Etapa a 11-a a 
turului Italiei (Terni — G.abicce - 
Mare, 222 km), a revenit rutie- ■ 
rului spaniol Antonio Mendez, 
cu timpul de 5h 37,17. Etapa a

12-a (Gabicce Mare — Poretta) a 
fost cîștigată. de italianul Sigrido 
Fontanelli. cronometrat ne dis
tanta de 215 km în 6h 37,29. Li
der al clasamentului general se 
menține Felice Gimondi (Italia), 
urmat de Johan de Muynck 

__  .. ... (Belgia) la 44 sec si Francesco 
Turcia — • Moser (Italia) la 52 sec. . • Prima 

etanâ a Turului Angliei (amatori) 
a fost cîștigată la sprint de ce
hoslovacul Jiri Prchal. care a 
parcurs distanta Brighton — 
Swindon (175 km) în 4h 15,24. 
Ryszard Szurkowski a terminat 
învingător în cea de-a doua eta
pă (Șwindon — Malvern. 117 km) 
in 2h 56,54. In clasamentul gene
ral conduce englezul lan Hallam, 
urmat de polonezul Jan Brzezny 
la 1 sec.

Rosalyn
100 m

ȘAH • După 12 runde, în 
„Memorialul Capablanca*’. care se 
desfășoară în orașul cubanez 
Cierifuegos. continuă să conducă 
Boris Gulko (U.R.S.S.) cu 712 p, 
urmat de Sigurjonsson (Islanda).

7 p. 
con- 
Ger- 
Ev-

Razuvaev (U.R.S.S.) — cîte
TIR. a In ultima zi a 

cursului de la Suhl (R. D. 
mană), sportivul 
ghem Solkanov a 
vingător în 
beră calibru redus trei 
cu 11G6 p.

VOLEI. a In turneul masculin 
de la Tokio, selecționata Ceho
slovaciei a reușit să învingă cu 
3—2 (7—15, 15—11, 15—6. 7—15,
15—13) reprezentativa Japoniei, 
iar echipa Cubei a întrecut cu 
scorul de 3—2 formația Italiei.

sovietic 
terminat în- 

nroba de armă li- 
pozitii

BERLIN (Agerpres). In prima 
zi a campionatelor de natație 
ale R. D. Germane, care se des
fășoară la Berlin și constituie 
unul din ultimele criterii de 
verificare în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Montreal, au 
fost corectate două recorduri 
mondiale. Pe 100 m liber, Kor- 
nelia Ender a realizat 55,73 (v.r. 
56,22). iar Brigit Treiber a ob
ținut în proba de 400 m mixt 
4:48,79 (v.r. 4:52.20 aparținea 
compatrioatei sale Ulrike Tau
ber). In proba masculină de 
100 m liber, Roger Pytell a 
fost cronometrat în 52.49 (nou 
record al R. D. Germane). La 
concursuri nu participă cele
brul campion Roland Matthes, 
care este suferind.

Alte rezultate : 400 m mixt 
bărbați — Uwe Zillgith 4:36,43 ; 
ștafeta 4x200 m liber bărbați — 
H.f.K. Leipzig 7:45,01 (în pri- 

• mul schimb. Roger Pyttel a 
realizat un nou record național 
cu 1:53,25).
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