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DIN VIAȚA ORGANIZAȚIEI NOASTRE

MAI EXISTĂ POSIBILITĂȚI NEFOLOSITE
ÎN SPORTUL ȘCOLAR SI STUDENȚESC DIN REGIUNEA CLUJ■» 9 y

In concursul internațional de scrimă fie la București

Campionii olimpici Franke, Kriss și Pezsa 
dețin „capul de afiș"

De curînd au avut Ioc la Cluj lucrările Conferinței re
gionale a UCFS, eveniment de seamă în viața spor
tivă din această regiune. După prezentarea dării de 

seamă, participant» au ascultat cu deosebit interes salutul 
adresat Conferinței de către tovarășul MAXIM BER- 
GHIANU, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional al P.M.R. Cluj, care a arătat printre 
altele că în anii puterii populare, mișcarea sportivă și edu
cația fizică au căpătat un caracter de masă tot mai larg.
Arătând că orînduirea noastră 

socialistă crește un tineret sănă
tos, cu un larg orizont politic, 
ideologic și cultural, cu o înaltă 
ținută morală și fizică și că 
pentru formarea acestor trăsă
turi un rol important revine cul
turii fizice și sportului, tovarășul 
MAXIM BERGHIANU a vorbit 
despre succesele obținute în con
solidarea organizațiilor UCFS (în 
întreaga regiune există astăzi 3 
cluburi și 605 asociații sportive 
cu aproape 200 000 membri UCFS), 
de munca entuziastă a unor an
trenori, tehnicieni, activiști vo
luntari, ca și de frumoasele re
zultate obținute de sportivii frun
tași din regiune în diferite com- 
netiții internaționale

310 000 DE PARTICIPANTS 
LA O SINGURA COMPE

TIȚIE
Activitatea soortlvă de mase 

din regiunea Cluj a cunoscut o 
largă dezvoltare în ultimii ani.

Numai în anul 1964 s-eu organi
zat în satele și orașele regiunii 
3 300 de duminici cultural-sportive 
și 3 900 de acțiuni turistice cu a- 
proape 290 000 de participanți; 
peste 36 900 de tineri (dintre care 
9 000 de fete) și-au trecut nor
mele Insignei de polisportiv ; au 
luat ființă 35 de centre de învă
țare a atletismului, înotului, volei
ului și gimnasticii, tn sfîrșit, la în
trecerile primei Spartachiade re
publicane, în regiunea Cluj au 
fost înregistrați 370 000 de parti
cipanți, dintre care 96 000 de fete. 
Ca urmare a acestui lucru, nu
mărul secțiilor pe ramură de 
sport s-a mărit cu încă 97, iar 
cel al sportivilor legitimați eu 
2 673. Această creștere s-a reflec
tat și în activitatea sportivă de 
performanță. O simplă compara
ție este, de altfel, edificatoare în 
acest sens. In 1961, in evidența 
consiliului regional UCFS se a- 
flau 172 de secții de performanță 
cu 6 224 de sportivi legitimați, iar 
acum, în cluburile și asociațiile

Vîn+ul care suflă cu tărie de cifeva zile a fost un 
adversar puternic pentru fiecare dintre sportivii 
aflați în competiție la sfîrșitul săptămînii trecute. 
Dacă balonul oval al rugbiștilor a căpătat adesea 
traiectorii curioase, dacă discurile atleților aveau 
un zbor de... bumerang, parașutiștii nici nu și-au 
putut desfășura întrecerea. Vintul i-ar fi dus la o 
mare distanță de „punctul" fix. lată-le, la un an
trenament, pe parașutistele fruntașe luptîndu-se să 

oprească „ciuperca* umflată de vînt

Foto : T. Roibu

CORESPONDENȚII NOȘTRI iN VIZITĂ PRIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE» 9 ’

De curînd, corespondenții noștri au 
vizitat cîteva asociații sportive. Iată, 
pe scurt, lucrurile pe care și le-au în
semnat pe blocnotesurile lor :

PEPINIERA VILCEANĂ, — Știți 
unde am... întîlnit-o ? La Școala de 8 
ani nr. 5 din Rm. Vîleea. Este o școală 
tînără, înființată doar cu trei ani în 
urmă. Și totuși, aici, sportul a prins 
rădăcini adinei. Mai bine de 400 de 
elevi și eleve își desfășoară activitatea 
in cadrul secțiilor de atletism și fotbal, 
handbal și volei. Micii sportivi vîlceni 
au cucerit în două rînduri, în 1963 și 
1964, „Cupa școlarului" organizată pe 
oraș. In palmaresul lor figurează victo
rii asupra unor echipe de elevi din 
Sibiu, la handbal și fotbal. De aseme
nea, elevii de la nr. 5 au cîștigat multe 
din întrecerile atletice organizate în 
compania sportivilor de la Școala me
die eu program special de educație fi
zică. Este evident că aici, pe lîngă aso
ciația sportivă a școlii se conturează 

tot mai mult pepiniera sportului de 
performanță vilcean.

Alexandru Momete
O ÎNTRECERE PASIONANTA. 

Este vorba de campionatul interclase 
la baschet, organizat de asociația spor
tivă a Școlii medii nr. 1 din Craiova 
Pînă acum se desprinde, prin valoare 
tehnică și omogenitate, echipa clasei 
a IX-a B și din rîndurile ei elevii 
Viorel Damian, Gh. Dragotă și Tudor 
Răduică. Adversară principală — for. 
matia clasei a IX-a J.

Horia Florian
CEA MAI TINĂRĂ ECHIPA DE 

FOTBAL cred că este aceea a Școlii 
medii din Vînju Mare. Ea activează 
într-un campionat orășenesc și este 
formată din elevi ai claselor a IX-a 
și a X-a. Media de vîrstă : 16,3 ani. 
De pregătirea echipei răspunde profe
sorul Virgil Carpencea.

Ristel Tobă

sportive din întreaga regiune e- 
xistă 751 de secții afiliate la fe
derațiile de specialitate cu 17 329 
de sportivi legitimați.

Totodată, ultimii ani au marcat 
și o oarecare creștere calitativă a 
performanțelor înregistrate de 
sportivii clujeni. In momentul de 
față există in întreaga regiune 4 
maeștri emeriți al sportului, 72 
de maeștri ai sportului, 326 de 
sportivi de categoria I și 1 390 de 
sportivi de categoria a Il-a. După 
cum se știe, echipa de tenis de 
masă a C.S.M. Cluj a cucerit pen
tru a treia oară „Cupa campio-

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionul olimpic la floretă, polonezul 
Egon Franke, se numără printre partici- 
panții concursului internațional de scrimă 

de la București. Iată-l, într-o acțiune 
caracteristică

Sala Floreasca găzduiește începind de 
mîine un important concurs internațional de 
scrimă, ultimul de mare amploare pînă Ia 
campionatele mondiale de seniori de la Paris 
(1—13 iulie). La concurs participă reprezen
tativele Bulgariei, R, D. Germane, Poloniei, 
României, Ungariei și U.R.S.S. Aflat la a 
cincea ediție (anterior el a fost programat

Astăzi, pc stadionul Republicii, de la ora 17

Prima evoluție a selecționatei All Stars
Cursa de Sofia a adus ieri, 

la aeroportul Bănoasa, selecțio
nata baschetbaliștilor profesio
niști americani, cunoscută sub 
numele de ALL STARS. După 
turneul efectuat în Italia și Iu
goslavia, oaspeții vor susține și 
la noi în țară o serie de me
ciuri demonstrative așteptate cu 
mare interes de toți iubitorii 
sportului din București, Brașov, 
Sibiu și Timișoara. Condusă 
anul acesta de renumitul Dolph 
Schayes, formația cuprinde in
dividualități remarcabile, care — 
după cum ne-a declarat-o chiar 
el — nu va fi cu nimic mai 
prejos tearnului pe care N.B.A.

(federația americană de baschet 
profesionist) l-a alcătuit anul 
trecut. Astfel, selecționata cuprin
de (în paranteze numerele de 
pe tricouri) pe gigantul Note 
Thurmond (42) 2,10 m, Lary 
Costello (21) — cel mai vârst
nic dintre oaspeți, Hal Greer
(15) și Dave Gamby (20) —- 
coșgeterii formației, Tom Mes- 
chery (14), Baily Howell (17) 
— un dribleur de mare finețe, 
precum și pe Wayne Embry
(16) — căpitanul lui Oinncinatti 
Royals (echipa lui Robertson și 
Lucas). Acesta din urmă ne-a 
declarat imediat după sosire :

„In Italia am susținut 5 me

ciuri, dintre care unul (la Bo
logna) împotriva echipei națio
nale, iar în Iugoslavia 4 jocuri, 
toate încheiate cu victorii. Peste 
tot am fost primiți cu multă 
amabilitate și publicul — după 
cum relatează chiar presa — a 
fost satisfăcut de spectacolele 
oferite. Noi știm că anul trecut 
buaureștenii au văzut „la lucru"

DESPRE SPORTIVII DIN RĂȘI
NARI, dar nu despre toți, ci despre 
cei mai mici, școlarii... Ei și-au măsu
rat, nu de mult, puterile și talentul în 
„Cupa primăverii" la atletism, handbal 
și fotbal. Diplome și premii au primit 
Nicolae Jianu (atletism), echipa clasei 
a VIII-a A a Șc. de 8 ani nr. 1 (fotbal), 
formațiile «clasei a VIII-a A a Șc. de 8 
ani nr. 2 (handbal fete) și clasei a 
VIII-a A a Șc. de 8 ani nr. 1 (handbal 
băieți).

Marian Iliuț

UNA DIN EXPLICAȚIILE SUC
CESELOR obținute de sportivii din ra« 
ionul Teleajen o constituie și contribu
ția adusă de activiștii voluntari. Prin
tre aceștia se află Mircea Mareș-Vălenb 
Ana Neagu-Vărbilău, Gh. Pîrvu-Ber- 
tea. Roxana Miron-Slănic ș a.

Gh. Alexandrescu 
și C. Negulescu 

la Budapesta, Varșovia, Leningrad și Berlin) 
concursul trezește un viu interes pentru toți 
trăgătorii, veniți la București să-și. verifice 
stadiul de pregătire în vederea „mondialelor".

Concursul internațional de la Floreasca 
reține atenția în primul rind prin prezența 
a trei campioni olimpici de la Tokio, flore- 
tistul polonez Egon Franke, spadasinul so
vietic Grigors Kriss .și sabrerul maghiar Tibor 
Pezsa. Alături de aceștia, spectatorii vor pu
tea urmări și alți scrimeri renumiți, trei 
dintre campionii mondiali de la Buenos Aires 
(1962), floretiștii Gherman Sveșnikov, Olga 
Orban-Szabo și sabrerul Zoltan Horvath, 
campioana mondială de la Roma (1955) Li
dia Domblki-Szakovitz precum și o serie da 
binecunoscuți trăgători, finaliști în aproape 
toate marile competiții europene sau mon
diale. Printre ei : floretiștii Vitold Wojda, Ja
nus Skrudlik, Laszlo Karnuti, Jeno Gyarmati, 
Iuri Sîsikin, Hans-Ulrich Jănnike, Galina Go
rohova, Valentina Prudskova, Katalin Sza~ - 
lontai, Vanda Kaczmarczyk-Fukala, Elisabeta 
Zimmerman ; spadasinii Zoltan Nemere, Bog
dan. Gonsior, Henrich Nielaba, Gumar Kosta- 
va ; șabrerii Gheorghi Diakovski, Jorg Horn- ■ 
kohl, Jerzy Pawlowski, Janus Ohira, Miklo3 
Mezena, Iakov Rilski, Umar Mavlehanov și 
Vladimir. Rikita.

La acest concurs țara noastră va participa 
cu trăgătorii cei mai în formă, remarcați cu 
prilejul finalelor „republicane" (manșa I) 
printre care floretiștii I. Drimbă, St. Haucler, 
Maria Vicol,, Ecaterina lencic și Ileana 
Drimbă, spadasinii St. Moldanschi și D. Po
pescu, șabrerii D. Mustață și O. Vintilă.

Proba inaugurală a concursului va fi cea 
de floretă fete, individual.

Baschetbaliștii americani la sosirea în Capitală.
pe Cousy, Robertson, Lucas șl 
Pettit și acest lucru ne obliga'.

Selecționata AU Stars evoluea
ză astăzi în „potcoava" de lai 
Republicii (de la ora 17), îm 
compania unei selecționate di
vizionare care va cuprinde pe- 
Alhu, Ned.ef, Novacek, Demian.ț 
Spiridon, Nosievici, Cr. Popescul 
Savu, lonescu s-a.

ACTUALITATEA SPOHTIVA
• ETAPA VIITOARE A CATEGORIEI A SE VA 

JUCA LA 2 IUNIE
în urma hotărîrii luaite de Federația română de fot- 

campionatului categoriei 
dispute la 3 iunie, seva

bal, cea de a 21-a etapă a 
A, programată initial să 
desfășura miercuri 2 iunie.

se

Ro- 
ca-

© ARBITRII MECIULUI 
ROMÂNIA - CEHO
SLOVACIA

Partida internațională 
mânia—Cehoslovacia din 
drul preliminariilor campiona
tului mondial care se dispută 
duminică la București, va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri din R.D. Germană. La 
centru vva fi Friedrich 
Koepcke, iar la tușe Gerhardt 
Kunze și Rudi Gloeckner.

© LOTUL FOTBALIȘTI
LOR CEHOSLOVACI 

în vederea partidei de la 
București, federația ceho
slovacă a alcătuit un lot de 19 
jucători : Schroif, Kramerius 
si Schmucker (portari), Bom
ba, Popluhar, Taborsky, Lala 
și Pluskal (fundași), Horvath, 
Geleta și Kos (mijlocași), Pos- 
pichal, Strune, Strausz, Hrd- 
licka, Masek, Masny, VaJosek

Scherer (înaintași). Cel mai
fundașul

și ----------- , -------
tînăr jucător este 
Taborsky de la Sparta Praga, 
în vîrstă de 21 de ani. iar cel 
mai*. în vîrstă este cunoscutul 
internațional Pluskal (35 
ani). Media de 
pei cehoslovace 
ani.
© STIINTA CLUJ-FA- 

RUL CONSTANTA 
8-9 (3-3) la RUGBI!

Cu o superioritate evidentă 
pe grămadă, rugbiștii constăn- 
țeni au reușit să cîștige un 
meci în care gazdele, ame
nințate de retrogradare, ple
cau favorite. Au marcat : Pop 
și Călărașu — cîte un „drop- 
gol“ și Celea — lovitură de 
pedeapsă pentru Farul. Ter- 
boezi și Bucșa — cîte o în
cercare, dintre care ultima 
transformată de Pietreanu, 
pentru Știința.

ION BRĂTAN -coresp.

_____ , de 
vîrstă a echi- 
este de 27 de

UNDE MERGEM?
SCRIMĂ : Sala Floreasca, de la ora 8 și ora 17: 

Concurs internațional ia care, participă sportivi din; 
Bulgaria, R.D. Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S S.. 
România (proba de floretă fețe).

BASCHET : stadionul Republicii, de la ora 17 : meci 
demonstrativ «între selecționata profesionistă AH Stars 
(S.U.A.) și o selecționată română.



CAMPIONATE, CONCURSURI, REZULTATE...
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In sportul școlar și studențesc
din regiunea Cluj mai există

Notații pe malul Snagovului

Cum stăm în probele de viteză
Duminică, după ultima sosire din „Cupa Dinamo", cineva făcea 

socoteala că pină la „europene“ au rămas doar zece săptămîni I Și, 
ne întreba : Cum stăm in probele de viteză ?

Desigur, un răspuns categoric nu se poate da. în primul rînd, pen
tru că evoluția caiaciștilor și canoiștilor trebuie încadrată în planul de 
pregătire corespunzător etapei actuale, începutului de sezon. în afară de 
aceasta, la startul probelor s-au înregistrat câteva absențe de care trebuie 
ținut seama, deoarece sportivii respectivi sînt, după toate probabilitățile, 
titulari. (Spunînd aceasta nu ne gîndim însă la reprezentanții clubului 
Olimpia, i căror lipsă nu o înțelegem). De asemenea, „Cupa Dinamo" a 
fost folosită de antrenori și pentru diferite căutări, încercări de echipaje. 
Cu toate acestea, desfășurarea celor 11 probe (două au fost rezervate junio
rilor și au revenit dinamoviștilor, mai bine pregătiți în această competiție) 
ne-a prilejuit cîteva notații — după părerea noastră — deosebit de utile.

întrecerile feminine au fost dominate, cum era de așteptat, de caiaeis- 
tele de la Steaua, învingătoare în probele de K1—500 și K4—500 (pe cînd 
și proba de dublu în programul unui concurs ?).

Și acum, despre băieți. La caiac simplu 500 — câștigător A. Conțolenco 
(Steaua) a cărui formă reține atenția. Cea mai așteptată probă — K. 2— 
500 — a revenit „cuplului" Aurel Vemescu—Mihai Țurcaș (este abia a 5-a 
oară cînd „trag" împreună). înaintea cursei, antrenorul echipei Steaua, 
N. Navasart, ne spunea însă că elevii lui -- Nicoară și Ivanov — au primit 
indicația să forțeze numai 300 m... Victoria dinamoviștilor a fost clară, 
meritată, dar și aceasta nu poate decît să ne bucure — întrecerea pentru 
desemnarea celui mai bun echipa] la această probă rămîne deschisă.

Probele de 1000 m au prilejuit victoria dinamovistului A. Sciotnic 
la simplu, a lui Curme—N. 7'erente (Steaua) la dublu și a echipajului 
Șcurca, llievici, Artimov, Coșniță (Steaua) la 4 — probă unde, de altfel, 
sportivii militari au ocupat și locul secund.

La canoe, toate probele au fost câștigate de dinamoviști 1 Să notăm 
însă absența lui Igorov înscris inițial la CI—1000, dar reținut de examene. 
Prima întrecere, C 1—500, s-a încheiat cu victoria lui Simion Ismailciuc, 
hotărît — se pare ■— să arate că mai are un cuvînt greu de spus în cla
samentul celor mai valoroși canoiști români. La dublu, învingători : 
Alexe și Calabiciov (dinamoviștii s-au clasat pe primele trei locuri) ; în 
aceeași probă — la 1.000 m — pe primul loc : Calinov și lehim Lipalit, 
care și-au disputat „finișul" cu colegii lor de club, laconici și Sidorov. în 
sfârșit, la canoe simplu 1.000 m — probă în care arbitrii au înregistrat 
cea mai strinsă sosire, victoria a revenit lui Igor Lipalit pe care valurile 
l-au împiedicat să obțină — în fața colegului său I. Suhov — o diferență 
de timp mai mare de o... zecime de secundă.

Ce concluzii se pot trage ? După părerea noastră, duminică — la 
fel ca și cu prilejul campionatului de fond — am făcut, din nou, cunoștință 
cu seriozitatea în pregătire și cu dîrzenia sportivilor fruntași. Caracterul 
„amical" al competiției dotate cu „Cupa Dinamo" n-a împiedicat totuși 
exploziile de bucurie după cîștigarea unei probe sau alta, amărăciunea 
înfrîngerifor. Dar, și într-un caz și în altul, de fiecare dată antrenorii aveau 
de notat în carnetele lor de observații lucruri care vor trebui „retușate", 
procedee care se cer îmbunătățite, amănunte de ordin tactic etc. Poate că 
în această etapă de pregătire contează mai puțin rezultatele și mai mult 
aprecierea exactă, reală a progreselor, a posibilităților. Este, de fapt, ceea 
ce sugerăm spre o analiză temeinică, antrenorilor care se ocupă de pregă
tirea iotului nostru de caiac-canoe.

Spunem aceasta pentru că din consultarea programului competițional 
intern pină la „europene" rezultă că asemenea verificări sînt puține. Poate 
cina.' prea puține I

DAN GÎRLEȘTEANU

1N SERIA
FEMININA, 

restanțele
Știința Cluj 
— Dinamo

în completare la cronica etapei
în urma rezultatelor înregistrate 

duminică, clasamentele campionate
lor republicane la categoria A in 
seriile I arată acum astfel :

MASCULIN
1. Dinamo București 21 2 67:15 44
2. Tractorul Brașov 22 21 1 63:13 43
3. Rapid București 20 19 1 58: 7 39
4. Știința Galați 23 15 8 52:33 38
5. Steaua București 24 13 11 48:37 37
6. Farul Constanța 24 11 13 39:46 35
7. Petrolul Ploiești 24 10 14 36:49 34
8. Constructorul Brăila 24 9 15 35:50 33
9. Știința Timișoara 24 9 15 36:54 33

10. Minerul Baia Mare 23 9 14 32:51 32
11. Știința Cluj 22 9 13 34:43 31
12. Progresul București 24 7 17 31:53 31
13. Dinamo Bihor 23 6 17 25:61 29
14. C.S.M.S. Iași 24 3 21 23:67 27

FEMININ
1. Rapid București 21 20 1 62:15 41
2. Dinamo București 20 18 2 56:17 38
3. C.p. București 22 16 6 56:31 38
4. Farul Constanța 22 15 7 51:30 37
5. știinta Cluj 21 13 8 48:37 34
6. C.S.M. Sibiu 22 11 11 42:41 33
7. Metalul București 22 11 11 44:45 33
8. Voința Craiova 22 9 13 33:50 31
9. Partizanul r. Brașov 22 6 16 34:51 28

10. Știinta București 22 5 17 28:55 27
11. Progresul București 22 4 18 28:59 26
12. C.S.M. Cluj 22 2 20 13:64 24

și Dinamo — Rapid nu mai 
pot schimba ierarhia de la 
locurile 3 inclusiv in jos.

AMĂNUNTE DE LA JOCU
RILE DISPUTATE ALALTĂ
IERI. — La Baia Mare, Mi
nerul — Dinamo Buc. (M) 1—3, 
Un meci frumos cu un arbitraj 
foarte bun : M. Bidiga-Tg. Mu
reș. (T. TOHÂTAN-coresp 
reg.).

LA IAȘI, C.S.M.S. — Steaua 
(M) 1—3. Steaua — sub va 
loarea șa. (EUG. URSU-co- 
resp.).

LA CONSTANȚA, Farul — 
Știința Timișoara (M) 3—0, joc 
modest, arbitraj slab :* Matcu 
Marian — București. (C. PO 
PA-coresp.).

LA CLUJ. Știința — Progre
sul Buc. (M) 3—1. Nivel scă
zut, arbitraj defectuos (E. Ba- 
logh-Tg. Mureș). S-au remar
cat Rednic, Demeter, lonescu 
[Știința), respectiv Chezan. (ȘT. TĂMAȘ-coresp.).

LA BRAILA, Constructorul — Dinamo Bihor (M| 3—0. Partidă fără 
istoric, victorie comodă a gazdelor. (I. BALTAG-coresp.).

ÎN CAPITALA, C.P.B. —Partizanul roșu Brașov (F) 3—0 în numai 
55 de minute. Mult și atîta pentru voleiul anost la care spectatorii au 
fost nevoiți să asiste și de care i-au mai scutit pe alocuri Florea, Petre 
și Popescu de la C.P.B., Stănculescu și Costin dintre brașovence. Co
rect — arbitrajul : N. Beciu, secundat de N. Ionescu.

Știința Buc. — Farul (F) 2—3, după 110 minute de dispută desfă
șurată la un nivel lehnico-tactic mediocru, cu inversări de situații pe 
care le-au determinat mai mult greșelile comise — cu schimbul — de 
ambele echipe și mai rar calitățile uneia sau alteia. Astfel, îndeosebi 
ca urmare a inconsecventei în efort și de concentrare a atenției, în 
fiecare din primele trei seturi (16—14, 11—15, 15—11) formația care 
Initial a condus net (cu 5—0) a fost învinsă în final. Dintre jucătoarele 
care au evoluat, s-au remarcat Biji, Goloșie și Popovici de la Farul, 
Hașiu, Florcscu și Vlădeanu de la Știința care, mai presus de lipsurile 
manifestate pe parcursul întîlnirii, prin jocul desfășurat în ansamblu și 
prin modul in care a luptat, a lăsat multora regretul că și-a revenit 
prea tirznj și că retrogradează din seria I. Au arbitrat cu numeroase 
scăpări, deseori in dezacord și colaborînd în genere nesatisfăcător, 
D. Nicolau și S Gheorghiță

CONSTANTIN FAUR

Campionatul republican pe echipe
posibilități nefolosite

• Alte rezul
tate din etapa 
a IlI-a a campio
natului pe echi
pe: CLUJ. 100 
m: A. Stama- 

tescu 10,8; 400 m: Gh. Ene 50,4; 800 
m: Ene 1:55,7; 5000 m: V. Caramihai 
15:13,2; 400 mg: Gh. Cefan 57,7; 
3000 m.obst.: I. Căpraru 9:07,2; 
triplu: S. loan 15,26; înălțime: 
E. Ducu 2,00, C. Porumb 2,00 ; 
prăjină: P. Astafei 4,35; greu
tate: I. Moisescu 14,04; disc:
V. Sălăgean 50,64; suliță: H.
Ventzel 63,63 ; ciocan: C. Dră- 
gulescu 57,88 ■, FEMEI: 100 m :
A. Beșuan 12,5; 80 mg: G. Cîrs- 
tea 11,8; lungime: 2. S. Tănaso 
(junioară cat. a Il-a) 5,65; greu
tate: A. Sălăgean 15,48; disc: 
M. Guneș 37,97; suliță: M. Dia 
conescu 48,60. (A. Palade-Ursu-
coresp.). ORADEA. 100 m : B. Al
brecht 10,9; 110 mg: L. Preda 
15,0 ; prăjină : A. Savin 4,25 ; 
ciocan: Gh. Szasz 53,11; suliță:
W. Socol 64.22 ; FEMEI : lungi
me : Ec. Potoroacă 5,75; înălți
me : I. Tomcsic 1,54. (Gh. și P 
Ldrincz-coresp.).

BUCUREȘTI : 400 m : I. Osoia 
nu 50,6, I. Diaconu 50,7 ; 800 m: 
2. A. Barabaș 1:55,9, D. Săvescu 
1:57,0, I. Diaconu 1:57,2; 500 m: 
2. Sî. Mihaly 15:26,4; 400 mg > 
I. Rățoi 54,2, Ad. Schneider 54,9; 
3000 m obst.: Z. Vamoș 9:14,8; 
10 km marș: L Caraiosifoglu

48:01,2, V. Ilie 48:50,6; lungime: 
V. Heim 7,01 ; înălțime: Gh. Ra- 
țiu 1,90 —■ rec. regional Banat; 
greutate: C. Crețu 15,50; disc: 
L. Kotlar 48,76; suliță: G. Pi- 
culschi 64,46; ciocan: C. Mușat 
54,20; FEMEI: 100 m: V. Seche- 
reș 12,7, R. Marinescu 12,8 ; 400 
m: E. Teodorof 60,1; 80 mg: M. 
Pândele 11,9; lungime: A. Sîrbu 
5,33; înălțime: Pândele 1,52; 
greutate: Sîrbu 11,34; disc: R. 
Moțiu 42,53 ; suliță : R. Szabo 
31,89.

Iată acum clasamentele gene-

fășurat la Cîmpulung Muscel, O- 
limpia Cataramă a aruncat discul 
la 51,64 m, Elena Neacșu a obți
nut 47,91 m Ia suliță iar Virgil 
Tibulschi 56,74 m la ciocan.

rale ale competiției.
BĂRBAȚI

1. Dinamo 6 6 0 0 635—412 12
2. Steaua 6 6 0 0 582—404 12
3. Știința 6 4 0 2 498—475 8
4. Banat 6 3 0 3 556—456 6
5. Cluj 6 3 0 3 518—523 6
6. Rapid 6 2 0 4 468—506 4
7. Brașov 6 2 0 4 468—531 4
8. Crișana 6 1 0 5 371—569 2
9. Metalul 6 0 0 6 395—578 0

FEMEI
1. Știința 6 6 0 0 335,5—213,5 12
2. Cluj 6 6 0 0 318 —237 12
3. Steaua 6 4 0 2 288 —258 8
4. Brașov 6 3 0 3 289 —267 6
5. Rapid 6 3 0 3 274 —256 6
6. Banat 6 3 0 3 262 —282 6
7. Crișana 6 1 0 5 227 —314 2
8. Dinamo 6 10 5 225,5—313,5 2
9. Metalul 6 0 0 6 231 —296 0

• în cadrul unui concurs des-

Ultima etapă la lupte greco-romane 
și două restanțe Ia „libere"

SATU MARE, 23 (prin telefon). — Aproape 1000 
de spectatori au asistat la întrecerile din cadrul ulti
mei etape a campionatului republican de lupte greco- 
romane. Cele patru formații, care au evoluat în loca
litate, s au prezentat bine pregătite din punct de vedere tehnic. S-au re
marcat în mod deosebit echipele Steagul roșu Brașov și Unio Satu Mare. 
Foarte competent arbitrajul lui V. Toth (București).

Rezultate : Steagul roșu cu C.F.R. Timișoara 10—4, cu C.S.O. 
Galați 9—1, cu Unio Satu Mare 9—3. Unio Satu Mare cu C.F.R. Timi
șoara 12—4 și cu C.S.O. Galați 9—7. C.S.O. Galați—C.F.R. Timișoara 
10—6. (A. Verba — coresp.).

BAIA MARE, 23 (prin telefon). — Spectatorii au urmărit meciuri 
foarte dîrze. în revenire de formă, echipa locală a întrecut la scor cate
goric pe Rulmentul Brașov și pe C.S.O. Reșița. Bun arbitrajul lui Al. Ruji 
(București).

Rezultate : Chimistul Baia Mare cu C.S.O. Reșița 8—6, cu Metalul 
București 8—8 și cu Rulmentul Brașov 16—0. Metalul cu Rulmentul 13—3 
și cu C.S.O. Reșița 8—8. C.S.O. Reșița —Rulmentul Brașov 14—0. T. Tohă- 
tan — coresp. reg.).

CLUJ, 23 (prin telefon). — Un public foarte numeros a urmărit 
meciurile de lupte libere dintre formațiile Steaua, Mureșul Tg. Mureș și 
C.S.M. Cluj. Ca surpriză amintim faptul că I. Chirilă (Steaua) a pierdut 
în fața lui Fr. Gyarmati (Mureșul Tg. M.). Această restanță s-a încheiat 
cu rezultatele scontate. Iată-le ; Steaua cu C.S.M. Cluj 14-—0 și cu Mureșul 
Tg. Mureș 12—2, Mureșul Tg. Mureș—C.S.M. Cluj 11—3. (P. Radvani — 
corespondent).

în restanța de „greco-romane" de la Brașov s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Dinamo Buc. cu Rulmentul Brașov 9—3 și cu Mureșul 
Tg. Mureș 9—7, Rulmentul Brașov—Mureșul Tg. Mureș 4—12.

(Urmare din pag. 1)
nilor europeni”, iar Dorin Giurgiucă a 
devenit campion internațional al Angliei 
și R. F. Germane; anul trecut sportivii 
clujeni au cucerit 36 de titluri de cam
pioni, precum și 12 concursuri republi
cane de seniori și juniori.

CÎTEVA PUNCTE 
NEVRALGICE

Scoțînd în evidență rezultatele pozitive 
Înregistrate în ultimul timp de activita
tea sportivă din regiunea Cluj, lucră
rile recentei conferințe au arătat și unele 
lipsuri importante, care fac ca nivelul 
performanțelor să nu crească pe măsura 
condițiilor create. în această regiune e- 
xistă o frumoasă tradiție sportivă, se află 
antrenori și specialiști de renume în 
sportul românesc, ca și bune condiții 
materiale. Și, cu toate acestea, rezulta
tele înregistrate de sportivii și sporti
vele clujene nu ne mulțumesc pe de
plin.

Discuțiile participanților au scos în e- 
vidență carențele ce mai dăinuie în se
lecția sportivilor, în metodele lor de pre
gătire, fapt care a dus ca la o serie de 
importante ramuri sportive (atletismul,- 
natația, gimnastica, luptele, boxul, tirul) 
performanțele obținute să fie încă nesa
tisfăcătoare în raport cu cerințele spor- _ 
tului de performanță. Aceasta explică 
și faptul că din delegația țării noastre 
la J. O. de la Tokio au făcut parte doar 
6 sportivi clujeni !

Una din cauzele acestei stări de lucruri 
o constituie defectuoasa repartizare a 
cadrelor de specialitate în regiune. în 
timp ce raioane întregi cum sînt Gher
la, Zalău sau Huedin nu au decît 1—2 

■ antrenori din totalul celor 298 existenți, 
în orașul Cluj nu mai puțin de 60 di
feriți tehnicieni ocupă cu totul alte 
locuri de muncă decît cele în care s.au 
specializat. Aceasta face ca sportivii 
multor asociații din regiune să fie lip
siți de îndrumare competentă, care să 
le permită creșterea măiestriei.

în orașul Cluj există însă și o altă si
tuație curioasă. Mulți dintre antrenorii 
și profesorii de educație fizică apreciați, 
preferind învățămîntul mediu și supe
rior, activează în cluburi și asociații 
doar cu o jumătate de normă (!), fapt 
care nu le dă posibilitatea unei instru
iri complexe de un nivel superior. Clu
bul Știința estey de altfel, un exemplu 
tipic în această privință : din cei 30 de 
antrenori, 26 activează cu o jumătate de 
normă ! Aceasta și explică, de altfel, 
rezultatele mai slabe obținute în acest 
an de o serie dintre formațiile (fotbal, 
baschet, volei, handbal) clubului clu
jean.

De asemenea, discuțiile au relevat și 
activitatea necorespunzătoare din școli 
și facultăți. în acest sens este suficient 
să subliniem că cele 59 de secții cu 1 160 
de sportivi legitimați, raportate la tota
lul celor 30 000 de elevi clujeni, consti
tuie cifre cu totul insuficiente si că, în 
același timp, din cei 13 000 de studenți 
nici 30"/» nu sînt angrenați într-o activi
tate sportivă organizată. Or, faptul că 
tocmai în școală sau universitate, unde 
sportivul acumulează cel mai mult și 
apoi își desăvîrșește măiestria, activita
tea este sporadică și neorganizată scoa
te în evidență o altă cauză a valorii ne
corespunzătoare a multora dintre rezul
tate.

SE IMPUNE O MAI BUNA 
ORGANIZARE, UN EFORT SPORIT

Aceasta a fost una din principalele 
concluzii reieșite din cuvîntul tov. MI
RON OLTEANU, vicepreședinte al Con
siliului General al UCFs’ care a înche
iat lucrările conferinței.

„Sportivii din regiunea Cluj au obți
nut numeroase succese în ultimii anL 
dar rezultatele nu sînt încă pe măsura * 
condițiilor și, mai ales, a posibilităților 
existente. Tocmai de aceea se impune 
alcătuirea unui larg plan de perspecti
vă, care adăugat proiectului de măsuri 
elaborat de lucrările conferinței să per
mită o mai mare dezvoltare a activită
ții sportive de mase. Regiunea Cluj poa
te și trebuie să dea loturilor noastre re
prezentative un număr mai mare de 
sportivi cu calități deosebite, bine pre
gătiți, care să ne reprezinte cu cinste 
țara în confruntările internaționale. La 
baza viitoarei activități a consiliului re
gional vor trebui să stea prețioasele in
dicații ce reies din salutul Comitetului 
regional de partid adresat conferinței 
ca și din lucrările plenarei Consiliului 

i General al UCFS, din luna ianuarie a.c., 
i care accentuează necesitatea unui in- 
j teres sporit ce trebuie acordat unor im- 
| portante discipline olimpice (atletism, 
! natație, box, lupte, tir, gimnastică etc.). 
I în acest sens, se impune asigurarea 
i unei mai largi și sistematice activități 
I competiționale care să permită lărgirea 

bazei de mase, mai ales. Ia disciplinele 
sportive amintite mai sus și, în același 
timp, o selecție mai bogată. Cit privește 
selecția, aceasta va trebui să se condu
că după toate cerințele științifice, astfel 
ca să se poată depista elemente talen
tate, cu calități fizice și morale deosebi
te, care să poată obține rezultate de va
loare mondială.

Totodată, este necesară o mai bună 
repartizare a cadrelor de specialitate, un 
interes mai mare din partea acestora 
pentru continua îmbunătățire a procesu* 
lui de instruire, care să aibă la bază 
toate cuceririle științifice ale antrena
mentului modem. Paralel va trebui să 
se acorde o atenție sporită activității din 
școli și facultăți unde există un izvor 
imens de posibilități încă nefructificate. 

In concluzie, este nevoie de mai mul
tă organizare, de un efort din ce în ce 
mai mare, pentru ca pe baza condițiilor 
și posibilităților existente, ca și a expe
rienței acumulate, regiunea Cluj să a- 

j ducă aportul așteptat de mișcarea spor* 
| tivă din țara noastră*.
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SERIA EST

Amănunte din categoria C
RULMENTUL BRAȘOV-ELECTRICA 

CONSTANT A (0-1). Liderul a pierdut 
pe teren propriu ratind foarte multe 
ocazii clare (Hațeganu, Gh. Vasile). 
Electrica s-a apărat organizat, a con
traatacat simplu și periculos. A în
scris Antonescu (min.58). (E. Bogdan 
și V. Secăreanu-coresp.).

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
—MARINA MANGALIA (1-0). Scorul 
a fost stabilit In m. 34 prin Dumiterscu, 
la capătul unei perioade de puterni
că dominare. După pauză cei care 
atacă sînt oaspeții, dar dinamoviștii 
se apără supranumeric. (N. Tokacek 
și H. Steter-coresp.).

Cu antrenorul Dan Alexandru despre

METALUL HUNEDOARA — MUS
CELUL CIMPULUNG (2—0). A 5-a 
victorie consecutivă a echipei Meta
lul a fost aplaudată de cei peste 
7 000 de spectatori care au asistat 
la un joc deschis, dar cu multe ra
tări din 
marcat 
melnicu

Au 
(mm. 20) și Hu- 
(V. A/bu-coresp.).

partea hunedorenilor. 
Cristescu
(min. 54).

SERIA NORD

SALONTA —A.S. 
de bun nivel teh-

Centrul de copii și juniori de Ia U. T. Arad)

(IA ORAȘUL GH. GHEOR- 
)EJ—FRUCTEXPORT FOC- 
)—1). — Echipa locală a do- 
i acest meci o surprinzătoare 
: finalizare în acțiuni. Ea n-a 
i fructifice nici una din mune- 
ocazii avute. Oaspeții au cîști- 
merit un meci în care ambele 
au practicat un joc dur, sanc- 
mmai în parte de arbitrul Al. 
(Tg. Mureș). Autorul golului : 
min. 70). (Al. Andronescu și 

— coresp.).

,%,UI. MOINEȘTI — META- 
șADAUȚI (0—0). Meci de slabă 
tehnică. Petrolul a dominat tot 
dar a ratat. (F. Prise caru —

•RUL SUCEAVA—CEAHLĂUL 
kMȚ (3—2). — Gazdele au
victoria. Meciul a plăcut. Au 

: Bibu (min. 3), Tudor (min. 
74), respectiv Mihalache (min. 
langalagiu (min. 25). (R. Afun- 
— coresp.).

XMO MOLDOVA IAȘI—TEX- 
3UHUȘI (2—2). Joc de factură 

modestă. Oaspeții au dominat 
na repriză și au înscris prin 
(min. 15) și Reich (min. 35). 

; au marcat prin Brîndușescu 
>0) și Căpraru (min. 72). (M, 

. — coresp.).

ALOSPORT GALAȚI—TEX-
BOTOȘANI (3—0). — Local- 
'jMnvins categoric echipa Tex
in golurile marcate de Po- 
(min. 35), Dram (min. 55) și 

. '(min. 62). (S. Constantinescu— 
reg.).

ESTA FĂLTICENI—FL. RO- 
ECl'CI (3—1). Întîlnirea n-a 
ins așteptărilor. Ambele echi- 

-i jucat slab. Au înscris : Buzea 
38 autogol), Borbeli (min. 51), 
ntin (min. 61), respectiv Petca 
10). (L. Negru — coresp.).

TORIA P. NEAMȚ—RULMEN- 
BIRLAD (2—1). — Cu o mai 
pregătire fizică, gazdele au reușit 
nă victoria prin golurile realizate 
îjan (min. 29) și Znacevschi (min. 
entru «Rulmentul a înscris Lucian 
39). (cTrlemțeanu — coresp.).

SERIA SUD

■T'ÎLASF. GHEORGHE — TEH- 
TTAL BUCUREȘTI (0-0). Jocul a 
iniuz, cu rate șuturi la poartă, 
ții au meritul de a fl știut 

apere tot timpul, destrămlnd 
Iile uneori periculoase ale tex- 
or. De reținut faptul câ Tehno- 
a ratat (mm. 80) un 11 m prin 
(Gh. Briotă și P. Zoltan-coresp).

U'UL CONSTANȚA — VICTO- 
GIURGIU (4 — 1). După 

priză de joc dezllnat, Por- 
acționează mai bine după 

', cu mai multă claritate, 
tind deseori categoric. Au rea- 

Caraman (min. 11 și 56) și 
pbreanu (min. 51 și 83). Pentru 
ia a Înscris lancu (min. 38 — 

11 m). (Ch. Goldenberg-coresp.)

RAPID MIZIL — UNIREA RACARI 
(4—0). Deși nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic satisfăcător, jocul a plă
cut totuși prin ardoarea cu care e- 
chipele și-au disputat șansele. Au 
înscris Tănase (min. 13 și 78), Ivan 
(min. 52) și Dinu (de la Unirea Ră
cori, autogol — min. 57). (M. Pi- 
roșca-coresp.).

ELECTRICA FIENI—METROM BRA
ȘOV (1-0). Singurul gol al partidei se 
datorește lui Podină (min. 57). Gaz
dele au dominat mai mult și au me
ritat victoria. (Gh. Avram-coresp.J.

SERIA VEST
MINERUL CIMPULUNG — TEBA 

ARAD (2—1). Cele două formații au 
realizat un joc de slabă factură teh
nică, însă dîrz disputat. Au marcat: 
Lupea (min. 34) și Catrina (min. 57) 
pentru învingători, Mecyl (min. 80) 
pentru Teba. (V. Popescu-coresp.).

VICTORIA CĂLAN — METALUL 
PITEȘTI (5—1). Inițiativa a fost în 
majoritatea timpului de partea gaz
delor, care au învins detașat prin 
golurile înscrise de Banbuleac (min.

)e la I. E. B. S.

STEAUA ROȘIE 
AIUD (3—0). Joc 
nic In care gazdele au jucat, în an
samblu, mai bine. Oaspeții au lost 
bine pregătiți fizic, dar au dat dovadă 
de ineficacitate in fața porții. Golurile 
aparțin lui Romanschi (min. 5) și Baci 
(min. 24 și 80). (Gh. Cotrău—co
resp.).

MINERUL BAIA SPRIE — ARIE- 
ȘUL TURDA (1—1). Liderul seriei, 
deși a practicat un joc frumos cu 
faze dinamice, n-a putut ciștiga da
torită dlrzei rezistențe a localnicilor. 
Scorul este deschis de Minerul (Dor- 
janschi min. 22) dar nu trec declt 5 
minute și survine egalarea (Ivan). 
După pauză inițiativa aparține din 
nou oaspeților dar apărarea locală 
respinge toate atacurile. In min. 74 
Barco(i (Minerul) este eliminat pen
tru lovirea adversarului. (A. Domu- 
ța-coresp).

CHIMIA TIRNAVENI — SODA 
OCNA MUREȘ (0—1). Joc de fac
tură tehnică mediocră In care Chi
mia a fost învinsă la limită prin go
lul Înscris de Popanică in min. 38. 
(I. Hasașiu-coresp.).

UNIREA TG. MUREȘ — OLIMPIA 
ORADEA (2—0). Victoria gazdelor se 
datorește unei mai bune orientări a 
jocului, Îndeosebi In atac. Golurile 
au fost Înscrise de Talpai (min. 34

i

Antrenorul Dan Alexandru este un 
fel de... Petre Steinbach al Aradului I 
E drept, n-are comun cu nea Petrlcă, 
numărul anilor, dar dragostea pentru 
micii fotbaliști este la fel de mare. 
Dimineața sau după-amiază poate fi 
întîlnit pe stadionul U.T.A. în mijlo
cul piticilor și juniorilor. Iar atunci 
cînd aci nu e de găsit, cu siguranță că 
se află pe unul din terenurile de 
joacă ale copiilor, unde urmărește 
el ceva I Din mîna lui au ieșit o se
rie de fotbaliști binecunoscuți a- 
cum, printre care portarul Gaboraș 
și extrema dreaptă Pantea de la 
U.T.A., Horja, gemenii Ghenghe I și 
II, Kbrbsi toți de la C.F.R. Arad 
Pasiunea și-a găsit zilele trecute 
plinirea: a fost numit 
ordonator al centrului de copii 
la Arad, organizat pe lîngă U.T.A.

— De unde această 
tru creșterea fotbaliștilor ?

— Nu știu, dar în mijlocul copiilor 
parcă sînt mai in largul meu. Simt o 
plăcere deosebită să-mi văd munca 
materializată. Și, pină acum, nu pot 
spune că nu am avut astiel de bucu
rii...

— înseamnă că numărul bucuriilor 
va fi și mai mare, la centrul de co
pii, unde veți activa.

— Unde activez chiar, pentru că 
centrul a luat ființă acum cîteva zile. 
Deocamdată lucrăm cu echipamentul 
și materialele pe care le avem, dar 
in curind magazia va fi Îmbogățită 
cu tot ce este necesar (inclusiv o se- 

a 
ia

antrenor

pasiune pen-

rie de aparate ajutătoare) pentru 
porni de 
treabă.

— Ce 
lături de

—■ Andrei Mercea, Constantin Că- 
linescu și Zoltan Farmati.

— Care sînt obiectivele centrului ?
— In primul rind selectionarea ele

mentelor existente. Cei mai buni vor 
fi propuși pentru lotul de juniori al 
R.P. Române și U.T.A. In sflrșit ■— 
depistarea și selectionarea celor mai 
buni juniori din oraș și chiar din 
raion.

— Prin ce socotiți că sînt utile 
astfel de centre de copii?

— Federa/ia dovedește pentru pri
ma dată un interes palpabil în do
meniul creșterii juniorilor. A avea

la început cîi mai bine

antrenori mai activează 
dv. ?

a-

un campionat republican de juniorii 
cu participarea a mai mult de 1001 
de echipe nu este totul atlta timpi 
cit de creșterea acestor juniori se 
ocupă — In mod serios — pufine 
cluburi și asociații. Epoca romantică I 
a fotbalului Învățat pe maidan, la, 
Intlmpiare, a trecut. Acum, copiii tre
buie să-l Învețe bine de la Început.î 
Aceste centre nu urmăresc rezirlta- 
tul imediat, ci Învățarea corectă a, 
fotbalului de către copii. Faptul estei 
foarte important, ne dă posibilitatea; 
să lucrăm in perspectivă, atent.

— O ultimă întrebare: ce criteriii
vor sta. la baza selecționării celor1
120 de copii care vor activa în cen
trul de la U.T.A. ?

Cei care In urma acțiunii de 
selecfie au dovedit dorință de mun
că și aptitudini pentru a deveni ju
cători de fotbal valoroși, vor fi ad-‘ 
miși numai dacă au o sănătate per
fectă. In alegerea lor se va tine sea
ma de perspectivele de dezvoltatei 
fizică ca și de comportarea extra- ■ 
sportivă care trebuie să fie foarte 
bună. Nu se admit elevi cu notei 
proaste le Învățătură. In plus, este 
necesar acordul scris al părinților. .

Interviu luat de
MIRCEA TUDORAN

Rezultate din campionatul

Dinamo Victoria București (in tricouri albe) a marcat un gol in meciul cu 
Marina Mangalia (1—0) și a trecut

fotografie un atac
în 

la

și31, 33, 88), Dobîndă (min. 44)
Lescău (min 49). Unicul gol al me- 
talurgiștilor a fost marcat de Zdrîn- 
gă (min. 71). (A. Tuza-coresp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 
TRACTORUL CORABIA (2—0). Joc 
confuz, de slab nivel tehnic. Punc
tele 
min.

au fost realizate de Hupl în
20 și 25. (I. Jura-coresp.).

F. R. ARAD — METALULC.
SEVERIN (2—0). Meci specific 
campionat. Gazdele au dominat 
mult și au fructificat ocaziile avu
te prin Korbsî (min. 14) și Beșcuca 
(min. 71). (Șt. lacob-coresp.).

T.
de 

mai

PANDURII TG. JIU — MINERUL 
DEVA (1—0). Joc de uzură. Gazdele 
au dominat mai mult și au învins 
prin... autogolul lui Csermeni (min. 
33). (M. Bă io i-coresp.)

1
‘entru întîlnirea Internațională de 
1 R. P. ROMANĂ — R. S. CEHO- 
rACĂ din 30 mai. de pe stadionul 
iugust”, biletele se găsesc de vin- 
la casele obișnuite: str. Ion Vidu, 
rsport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
i., bd. 6 Martie, stadioanele .23 Au- 
, Republicii, Giulești și Dinamo.
.celeași case vind și bilete pentru 

demonstrativ de baschet SELEC- 
. .TA PROFESIONISTA DIN S.U.A. 

ELECȚIONATA DIVIZIONARĂ, de 
de pe stadionul Republicii. La acest 
sînt valabile următoarele legitimații 
rate de UCFS/CG: roșii și maro în 

>, la parter ; verzi in dermatin înso- 
de delegații în limita locuriloț "be
ate fiecărui ziar; la masa presei (in
ia la parter prin str. Izvor); albastre 
ermatin, gri în dermatin ale maeștri- 
emeriți și antrenorilor emeriți ai 
tului, gri în dermatin eu ștampila 
SCHET“ în tribune.
La bazinul acoperit Floreasca con- 
1 cursul de inițiere la înot pentru 
1. Înscrieri la bazin.

fruntea clasamentului seriei Sud. In 
poarta echipei Marina

Foto : N. Tokacek
din 11 m) și Simon (min. 80). Oră- 
deanul Kdszegi a fost eliminat In 
min. 84 pentru injurii aduse arbitru
lui. (C. Albu-coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — MI
NERUL BIHOR (4—0). Faianța, în 
mare vervă, a Întrecut pe Minerul 
din toate punctele de vedere. Rea
lizatorii golurilor : Dumitrescu (min. 
10), Zămăcău (25), lost! (30), și Pe- 
trea (84). In min. 89 Roșu (Faianța) 
a fost eliminat din joc. (C. Moldo- 
veanu-coresp.).

TOPITORUL BAIA MARE — UNI
REA DEJ (5—1). Meci viu disputat 
In care gazde.-e 
și cu combinații 
Șei ban (min. 5), 
88), Neuschli 
(min. 50), respectiv, Neagu (min. 43). 
A arbitrat bine Romulus Tot-Oradea. 
(I. Barbu și V. Săsăranu- coresp.).

au jucat în viteză 
subtile. Au marcat: 
Neumaier (mm. 15 și 
(min. 48), Feldman

Dinamo București — Știința Bucu
rești 4—0 (1—0); Metalul Hunedoara 
— Metalul Turnu Severin 3—0 (Re
prezentare); Dinamo Victoria Bucu
rești — Marina Mangalia 1—0 (1—0); 
C.S.M.S. Iași — Metalul Rădăuți 6—0 
(2—0); C. F. R. Roșiori — Muscelul 
Cîmpulung 5—0 (2—0); Textila Sf.
Gheorghe — C.S.M. Sibiu 1—2 (1—1); 
Tractorul Corabia — Victoria Giur
giu 2—2 (2—2); Rulmentul Bîrlad— 
Constructorul Brăila 1—1 (0—1); 
Clujeana — Unirea Dej 3—0 (0—0); 
C.S.S. Cluj — Gloria Bistrița 21—0 
(9—0) (l?l); Metrom Brașov — 
Steagul roșu Brașov 1—0 (1 — 0); 
Tractorul Brașov — Faianța Sighi
șoara 3—0 (neprezentare); C. F. R. 
Pașcani — Foresta Fălticeni 2—3 
(0—3): Industria sîrmei C. Turzii — 
Chimica Tîrnăveni 7—0 (4—0); Viito
rul Suceava — Ceahlăul P. Neamț 
3—1 ; Petrolul Moinești — Siderur- 
gistul Galați 3—2 (1—1); Farul — 
Electrica Constanța 5—0 (3—0); Ra
pid Mizil — Poiana Cîmpina 0—3 
(0—0); A.S.A. Tg. Mureș—Soda Ocna 
Mureș 5—1 (2—0); Sătmăreana — 
Olimpia Oradea 5—0 (1—0); Chimia 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
Fructexport Focșani 1—2 (1—0).

Știri, Știri
TURNEUL ECHIPEI 

SPARTA ROTTERDAM
Fotbaliștii de la Sparta Rotterdam 

își continuă sfiptămîna aceasta tur
neul pe 
noastră, 
miercuri, 
sîmbătă.

Meciul 
Ia centru, de arbitrul francez Pierre 
Schwinte.
ARBITRI ROMÂNI PESTE HOTARB

După arbitrii Gavrilă Pop, Ale
xandru Pîrvu (care a primit din par
tea ziarelor cea mai bună notă a 
săptămînii) și Cornel Nițescu, care 
au condus, recent, partide în cam
pionatul turc, un alt arbitru român 
a fost solicitat să arbitreze duminică 
în Turcia. Forul de specialitate din 
țara noastră l-a delegat pe arbitrul 
Petre Sotir.

care-1 întreprind in țara 
Echipa olandeză va juca 
la Pitești, cu Dinamo ți 

la Constanta, cu Farul.
de Ia Pitești va fi condus.

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin

STEAUA Șl DINAMO
S-AUDISTANȚAT...

jocuri) și Dinamo

în campionatul 
republican de polo 
s-au desfășurat pî- 
nă în prezent 20 de 
partide, după care 
formațiile bucu- 
reștene Steaua (6 
(5 jocuri) continuă să fie neînvinse. ) 
Iată de altfel sum arată clasamentul 
competiției :

Vă prezentăm programul concursului 
PRONOSPORT nr. 22 din această săptă- 
mînă :

România (A) — Cehoslovacia (A) 
Dinamo Bacău — Știința Galați 
Cehoslovacia (tineret)—România (tine

ret)
U.R.S.S. — Tara Galilor
Chimia Făgăraș — Metalul Tîrgoviște 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petrila 
C.F.R. Timișoara — Gaz metan 
Industria sîrmei C. Turzii-Vagonul Arad 
Bologna — Cagliari
Genoa — Milan
Lazio — Atalanta 
Varese — Juventus.

__ .
Se atrage atenția participantllor că pe 

afișele și fluturașii concursului PRO
NOSPORT nr. 22. etapa de duminica 30 

l mal 1965 s-a înlocuit meciul II : Româ- 
I nia (juniori) — Cehoslovacia (juniori) cu 
| Dinamo Bacău — știința Galați, iar me- 
| ciul VIII C.S.M. Reșița — Știința Timi- 
î șoara cu Industria sîrmei Cimpia Turzii 

— Vagonul Arad.
I a La 2 iunie LOTO-RRONOSPORT or- 
1 ganlzează un concurs suplimentar Pro-

report la Pronoexpres
nosport cu prilejul ultimului cuplaj in- 
terbucureștean al sezonului.

Dăm mai jos programul acestui 
curs suplimentar :

Dinamo București — Steaua 
Rapid — Progresul
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj 
Crișul Oradea — Dinamo Pitești 
știința Craiova — Petrolul Ploiești 
U.T.A. — Farul
Minerul Baia Mare — Steagul roșu 
Unirea Rm. Vîlcea — Flacăra Moreni 
Știința București — Metalul Tîrgoviște 
C.F.R. Pașcani — Constructorul Brăila 
Jiul Petrila — Industria sîrmei 
Recolta Cărei -- C.S.M. Reșița 
« Tragerea excepțională LOTO din 
Iunie a.c., atribuie autoturisme în nu-

cu unul sau cinci bilete

con-

1_____ _____ ......
măr NELIMITAT și premii în bani.

Se participă 
LOTO astfel :

Pentru
lei ;

Pentru
Pentru

8 lei.
Pentru

și 2 lei.
Șanse mari aveți jucînd aceeași va

riantă pe seturi de 70 lei (40-4-20-4-8-4-2) 
și combinate desfășurate.

Jucînd întregul set concurați la toate 
mărcile de autoturisme.

Important de reținut este faptul că 
la această tragere excepțională autotu
rismele cîștigate 
ticipanților în 30 
iunie a c.

PREMIILE
PRONOEXPRES
Categoria a n-a : 1 variantă a 34.180 

lei și 8 variante a 9.180 lei;
Categoria a ■

lei;
Categoria a

lei;
Categoria a

vor fl acordate par- 
de zile adică la 30

CONCURSULUI 
NR. 20 DIN 10 MAI

III-a : 59 variante a 1.508

IV-a ; 332 variante a 344

,Fiat 1100 F* bilete de 40 de

„Flat
„ Wartburg-Standard"

„Trabant-Combi“ bilete de 4

1100 D“ bilete de 20 lei ; 
bilete de

____D_____ V-a: 1.283 variante a 89 lei; 
Categoria a Vl-a: 5.977 variante a 26 lei;

Report la categoria I pentru concursul 
următor 131.242 lei. Tragerea de miine 
va avea loc la Botoșani, cînd se va tra
ge la sorți șl premiul de 25.000 lei pen
tru o variantă de la categoria a II-a.

Rubrica redactată de Loto-Prono 
spoit.

1. Steaua Buc. 6 6 0 0 46: 5 12
2. Dinamo Buc. 5 5 0 0 40: 6 10
3. Rapid Buc. 4301 19:10 6
4. Crișul Oradea 5 3 0 2 19:17 6
5. Mureșul Tg. Mureș 4103 9:22 2
6. I. c. Arad 5023 11:36 2
7. Voința Cluj 2 0 11 7: 8 15
8. C.S.M. Cluj 2 0 11 4:14 1
9. Știința Cluj 3003 5:18 B

10. I. linii Timiș. 4004 6:30 9
POLIȘTII ROMANI PLEACA

ASTĂZI LA LEIPZIG
Astăzi, urmează să plece la Leip-

zlg selecționata de tineret a țării 
noastre, care participă la un impor
tant turneu internațional. La această’ 
competiție tinerii noștri jucători vor 
întîlni pe rînd formațiile reprezenta
tive ale R.D. Germane (miercuri). 
Cehoslovaciei (joi), Bulgariei (vi-i 
neri), Iugoslaviei (sîmbătă) și Belgiei) 
(duminică). Lotul care se deplasează! 
este compus din: Cornel Frățilă șif 
Petre Cheța (portari), Gruia Novac,] 
Nicolae Firoiu, Valeriu Țăranu,, 
Gheorghe Zanriirescu, Bogdan Mi- 
hăilescu, Gavrilă Blajec, Iosif Culi-I 
neac, Ion Popa, Ștefan Kroner. An-! 
trenornl echipei este prof. Carol 
Corcek.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONAL'
I

Trimisul nostru special la „C. E.” de box, MIHAI TRANCĂ, transmite:

Nicolac Giju și Constantin Stand
învingători in meciurile de ieri

în prima reuniune de luni, din ca
drul eliminatoriilor, s-au disputat 
meciuri între boxerii de categorie 
cocos, pană, mijlocie și semigrea. 
Cu acest prilej au evoluat încă doi 
boxeri români : Nicolae Gîju și 
Constantin Stanef.

Primul reprezentant al țării noas
tre, Gîju, a obținut o splendidă vic
torie în dauna olandezului Paske, 
pe care l-a întrecut categoric la 

, puncte. Toți judecătorii au consem
nat pe buletine victoria lui Gîju, la 
diferență de 2,3 și 4 puncte I Boxe
rul român a început prudent lupta 
și a punctat ușor, din continuă miș
care, îndeosebi cu directe de dreap
ta. în prima repriză, Gîju a lovit 
foarte puțin, dar n-a primit nimic, 
în următoarea, Paske a atacat în 

■ permanentă, ceea ce i-a convenit Iui 
Gîju, care a adoptat o tactică defen- 
sivă-activă. Contrat precis de fiecare 
dată, Paske se resemnează. în ulti
mul rund, boxerul nostru trece 
ofensivă și, cu lovituri precise, 
zdruncină deseori 
face fată cu greu 
tarea deciziei de 
este aplaudat la
Dintre boxerii noștri, el a lăsat — 
pînă acum — cea mai frumoasă im
presie.

Cel de-al doilea pugilist român, 
care a urcat treptele ringului, a fost 
Constantin Stanef. El a întîlnit în 
italianul Loi un adversar deosebit 
de puternic și tot atît de combativ. 
Reprezentantul nostru a început fur
tunos lupta (în stilul său caracteris
tic), dar neglijînd apărarea a recep
ționat o puternică dreaptă care l-a 
zdruncinat. „Furtuna* a trecut re-

la 
îl 

pe olandez, care 
situației. La anun- 
învingător, Gîju 
.scenă deschisă".

Vizita lui Tsuneyoshi Takeda PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOT
in Mexic In plină DESFĂȘURARE

pede, dar i-a servit lui Stanef, care 
și-a amintit că știe să boxeze.

Pînă la sfîrșitul reprizei, Stanef 
punctează frumos cu directe, se de
plasează bine și acumulează avan
taj. în repriza secundă, reprezentan
tul nostru atacă organizat, punctea
ză la cap și în special la ficat, obli- 
gîndu-1 pe Loi să se apere neorga
nizat, motiv pentru care acesta pri
mește și un avertisment. în ultimul 
rund, sfătuit bine din „colț" și înțe- 
legînd că a pierdut partida boxerul 
italian aruncă în luptă ultimele re
surse și îl depășește timp de un 
minut pe Stanef. Apoi, lupta se echi
librează, finalul meciului găsindu-1 
pe reprezentantul nostru mai „proas- 

vlctoria. 
îl va în-

păt". Stanef obține astfel 
în meciul următor, Stanef 
tîlni pe polonezul Bendig.

Marți vor urca treptele 
următorii boxeri români: în reuniu
nea de după-amiază V. Anloniu va 
lupta cu Kaes (Luxemburg), iar Mi- 
halic cu Brazdil (Cehoslovacia), 
ra, Ciucă va încrucișa mănușile 
Speratti (Italia).

Iată celelalte rezultate de 
după-amiază : COCOS: Poser (R.D.G.) 
b. ab. 1 Montibeller (Austria); Papp 
(Ungaria) b.p. Mallon (Scoția); Gri
goriev (U.R.S.S.) b.p. Henry (Irlan
da) — decizie discutabilă; PANĂ : 
Russell (Anglia) b. ab. 2 De Rooy 
(Olanda); HUbner (R.D.G.) b. ab. I 
Labinschus (R.F.G.); Bendig (Polonia) 
b.p. Israelson (Suedia); MIJLOCIE: 
Slowakiewicz (Polonia) b.p. Schrick 
(Ungaria); Popencenko (U.R.S.S.) b. 
ab. 1 Karall (Austria); SEMIGREA: 
Horvath (Elveția) b.p. Frauenlob 
(Austria); Pozniak (U.R.S.S.) b. ab. 1 
Nielsen (Danemarca).

ringului

Sea-
cu

luni

i Sportiva Vera Ceaslavska (R. S. Cehoslovacă) a dominat cu autoritate primul 
j campionat european feminin de gimnastică desfășurat zilele trecute la Sofia. 
Astfel, după cele trei medalii olimpice de aur, Vera a mai adăugat în pal
maresul ei o frumoasă performanță. Iat-o in fotografie, intr-un exercițiu 

la sol

l(

CIUDAD DE MEXICO, 24 (Ager- 
pres). — La Ciudad de Mexico a 
sosit, zilele trecute, într-o vizită de 
prietenie Tsuneyoshi Takeda, fostul 
vicepreședinte al comitetului de or
ganizare a Jocurilor Olimpice desfă
șurate în 1964 la Tokio. Conducăto
rul sportiv japonez a avut o între
vedere cu Jose de Clark Flores, pre
ședintele Comitetului Olimpic Mexi
can, și cu alte personalități sportive. 
Delegatul japonez a pus la dispoziția 
Comitetului Olimpic Mexican planu
rile principalelor baze sportive ame
najate la Tokio și a invitat o dele
gație a Mexicului în Japonia pentru 
a verifica și studia diferite aspecte 
legate de organizarea Olimpiadei. De 
asemenea, a fost prezentat conducă
torilor mexicani un film turnat In 
satul olimpic de la Tokio.

Și în această săptămînă, progra
mul internațional de fotbal este do
minat de jocurile din preliminariile 
campionatului mondial.

Iată clasamentele ,1a zi* după jocu
rile de duminică :

1.
2.
3.

GRUPA A VI-A :

R. D. Germană 2
Ungaria 1
Austria 1

GRUPA A VII-A :

1. Grecia
2. U.R.S.S.
3. Țara Galilor 
i. Danemarca

Turneul de șah de la Natanya
TEL AVIV 24 (prin telex.) —
Jucătorii români continua să se com

porte sub forța lor de joc cunoscută. 
Ciocîltea l-a învins pe Bobis, dar în 
prealabil a pierdut partida cu Aloni. 
Soos a pierdut la fostul lider, Kreid- 
man, și a ctștlgat la E. Fischer.

După șapte runde, clasamentul tur
neului este următorul : Czerniak (Izrael) 
6. Matanovici (lugosl.) și Kreldman (Izr.) 
5, Gllgorlci (lugosl.) 4’A, Domnitz (Izr.) 
4 (1), Dunkelblum (Belgia) 3 (1), Ciocîl
tea și Soos (România) 3, Alonl și Fischer 
(Izr.) 2%, Bobis (Izr.) l’/i, Porath (Izr.) 
1 P

OO o

2
1
1
1

2 O 2:2
1 O 1:1
1 O 1:1

O o o o

2 8:9 
O 3:1
2 4:4
1 3:4

2
1
1

4
2
2
2

4
1
3
2

Duminică la Moscova : U.R.S.S. — Ța
ra Galilor.

GRUPA A VHI-A :

1. Italia
2. Sco(ia
3. Polonia
1. Finlanda

2
2
2
2

1 
1
O 
O

1
1
2
O

O 6:1 
O 4:2
O 1:1
2 2:9

3
3
2
O

Joi: la Helsinki: Finlanda 
ția (grupa a VIII-a). La Osie 
vegia — Luxemburg (grupa <> 
Duminică: la București: Rom. 
Cehoslovacia (grupa a IV-a).

Campionate în diferite țări 
slavia: (etapa a 25-a): Zagreb 
tizan 0—3, Radnicki — Dinai 
greb 1—0, Sarajevo — Rjek. 
Vardar — Steaua roșie 1—1, 
Beograd — Treșnevka 2—0, ? 
— Zelejnicear 1—1, Velej — 
dina 2—1. Clasament : Partiz 
p, Sarajevo 33 p, Rjeka 31 p.

Austria: După 24 de etape, 
și W.S.K. se află în frunte cil

Franța: Finala „Cupei Frauțe 
dan — Rennes 2—2 (după prelt 
Meciul se va rejuca.

4 titluri în „obiectivul44 lui Inter
Internazionale din Milano este ca

pabilă să obțină o performanță uni
că în istoria echipelor de club. Anu
me, să cîștige nu mai puțin de patru 
titluri I Iată-le, în ordine :

1. Campionatul Italiei. înaintea 
ultimelor două etape, „echipa lui 
Herrera" conduce cu un punct și are 
toate șansele să rămînă pe primul 
loc. Inter mai are de jucat cu Ca
tania și cu Torino acasă, iar

Genoa și Caglia 
Duminică, Inter a, 
3—1 cu Atalanl

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Milan cu 
deplasare, 
tigat cu _____
Bergamo, iar Milan a dispus 
să" de Varese cu 1—0. în 
situația celor două echipe 
zintă astfel: 
Internazionale 
Milan

2. „Cupa Italiei". Inter 
cat în semifinale unde va 
A. S. Roma. în cealaltă 
se întîlnesc formațiile torinez 
ventus și Torino. Jocurile 
tă la 9 iunie.

3. „Cupa campionilor 
Joi seara vom fi martorii 
unui mare spectacol

32 21 9
32 21 8
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Spre 52,5 secunde la 100 m liber...

STUTTGART ER 
ZEITUNG

-

Natația înregistrează mereu noi 
performanțe care uimesc pur și sim
plu pe iubitorii acestui sport. Desigur 
principala probă urmărită este aceea 
de 100 m liber. Despre situația actuală 
și perspectivele existente la această 
probă ziarul vest-german „Stuttgar- 
ter Zeitung" scrie :

Recordul mondial pe 100 m liber 
al francezului Alain Gottvalles se 
menține din toamna anului trecut la 
52,9 secunde. E puțin probabil insă 
că el va putea rezista multă vreme 
ofensivei Înotătorilor americani. Re
cent, Steve Clark — triplu campion 
olimpic la Tokio in ștafetele 
4x100 m liber, 4x200 m liber și 
4x100 m mixt —a obținut in bazinul 
de 25 yarzi al Universității Yale 
cel mai bun timp mondial de 100 
yarzi, cu 45,6 secunde. Coborind 
sub limita celor 46 secunde el a 
realizat un timp Ia care altă dată 
se putea visa numai.

Antrenorul de notație Bob Kiputh, 
in virstă de 73 de ani, este mindru 
de performanță tui Clark. In tinere-

țea mea — spune el — era în 1907, 
Charles Daniels a parcurs 100 yarzi 
liber în 55,4. Atunci s-a considerat 
că această performanță nu mai poate 
fi depășită. Opt ani mai tîrziu, Duke 
Kahanemoku a realizat 53 secunde și 
după aceea Johnny Weissmuller a 
obținut chiar 51 secunde. Cine s-ar 
fi putut gîndi însă la 46,5 ? Acum, 
cred însă că nu este departe vremea 
cînd 100 yarzi vor fi înotați în 45 
secunde exact și 100 m în 52,5 se
cunde" (n.r. Kiputh are in vedere 
performanțele în bazine de 50 m).

Steve Clark care a ascultat pro
nosticul antrenorului Încărunțit, a 
clătinat totuși capul. „52,8 sau chiar 
52,7 sînt valabili pentru prietenul 
meu Schollander și chiar pentru mine, 
dar 52,5 îl va realiza abia viitoarea 
generație de înotători. (Schollander 
are 19 ani și Clark 20). Personal, aș 
vrea să schimb sprinturile la liber în 
curse pe distanțe mai lungi. Poate 
însă mai înainte voi reuși să întrec 
recordul lui Gottvalles. Nu cred că 
francezul mai are posibilități să-și 
îmbunătățească cele 52,9 secunde, 
întrucît în anul Olimpiadei de la 
Tokio el a ajuns la zenitul carierei 
sale*.

UN INTERVIU CIUDAT
în seara premergătoare plecării dim Paris, 

aim avuiț șansa să-d înrtîlnesc pe Ray Sugar 
Robinson. Deși grăbit, celebrul pugilist s-a 
decis relativ .ușor să-imii acorde un interviu 
fulger, arbarîind un surâs plin de înțelegere 
față de aluzia străvezie la curiozitatea publi
cului amator de sport din România.

In asemenea circumstanțe subiectul ales 
a fost clasic : „Care sint coordonatele pregă
tirii dv. individuale în preajma unei întâlniri 
internaționale susținută în străinătate ?“ 
Răspunsul, mai puțin pedant decît între
barea, este simplu și merge drept in miezul 
chestiunii : „Continui pregătirea anterioară, 
cu unele reduceri de complexitate explica
bile".

— Care este caracteristica acestei pregă 
tiri ?

— Rigoarea sa draconică, aș spune.
— La ce oră vă sculați dimineața ?
— La 6.
— Ce urmează după toaleta matinală ?
— 4 km de alergări pe teren accidentat. 

Preferabil prin pădure.
— După reîntoarcere ?
— Relaxare.

11—14 somn.
la programul de

14—16 antrenament

așa :
Galben.

duvă-

la sală.

— Apoi ?
— La 10,30 micul dejun,
'• O indiscreție : ce cuprinde ?
— Depinde. Adeseori poate arăta cam 

ouă crude, jambon crud, jwnenr 
piine prăjită.

— In continuare ?
— Intre orele
— Să trecem 

amiază.
— De la orele
— După antrenament ?
— Odihnă, lectură
— Mesei de seară ce oră ii acordați ?
— Ora 18.
— Probabil că după...
— Nu. N-ați ghicit. După aproximativ o 

oră nu urmează ceea ce ați gîndit, ci din 
nou... 2 km de marș.

—- Dar ora culcării ?
— De regulă e fixată pentru ora 20.
Si schimbul acesta rapid de întrebări 

răspunsuri a continuat in același ritm,
să aflăm, de asemenea, că celebrul nostru 
interlocutor nu-și permite niciodată luxul 
unei țigări, unui pahar de alcool, sau unei

si 
ca

escapade în vreun night-club, tn plus „bă- 
trînul" Ray Sugar nu se sfiește să ne dez
văluie un colțișor din lumea sa interioară, 
afirmind cu o sinceritate cuceritoare : „La 
New-York nu se vorbește decît de bani și 
bussines. Eu sufăr din această cauză, pentru 
că sint iremediabil un sentimental. Îmi place 
să scriu scrisori mamei mele, îmi place mu
zica, prefer, de multe ori, să rămîn acasă 
pentru a cînta blues-uri, acompaniindu-mă 
la pian.
tot Ray

Fiul meu are 14 ani și se numește 
Sugar".

■ir
dorit să-mi completez interviul cuAș fi 

încă o întrebare, dar în clipa cînd s-o for
mulez a sunat... ceasul deșteptător. Deci to
tul nu fusese decît un vis. M-am uitat bui
mac în jur și-am zărit lîngă pat revista 
străină in care citisem informațiile relatate 
de mine mai sus. Mi-am bătut capul toată, 
dimineața să mă dumiresc ce gîind ascuns 
putuse genera nocturna mea improvizare, în 
reporter dornic să informeze despre viața 
exemplară a unui vestit campion. Intr-un 
târziu, m-am. luminat ; după 
cu pricina, am adormit cu 
dintre fotbaliștii noștri.

Ghiciți care ?

lectura revistei 
gîtndud la um.il

C. VASILIU

euro 
ocul 
fotb, 

pe San Siro. Finala dintre Int 
Benfica va fi tiansmisă în într. 
de televiziunea română —- pri 
termediul interviziunii. Trans 
începe în jurul orei 22,25. 
avantajul terenului poate fi hot 
și un succes al gazdelor le-ar . 
astfel pentru a doua oară con 
tiv prețiosul trofeu.

4. „Cupa intercontinentală*, 
de siguri sînt cei de la Inter ci 
cuceri „C.C.E.", este demonstr 
de faptul că ei au șî intrat în 
tură cu clubul Independiente 
Buenos Aires (cîștigătoarea „C 
campionilor Americii de Sud") 
punînd următoarele date pentr 
nala intercontinentală : 6 iuniț 
Buenos Aires și 13 iunie 
lano. Clubul argentinian nu 
nunțat încă. Un amănunt : 
diente trece printr-o „pasă 
După 7 etape, campioana~Ărge 
se află pe ultimul loc în clasai) 
fără nici o victorie I (i.o.).

la 
s-a 
Ind^- 
nea 

n

Știri... rezultate
CICLISM. „Cursa de 6 zile* 

fășurată pe velodromul din Qu'r 
(Canada) a revenit perechii belg 
Rik van Steenbergen — Emile 
veryns. Aceasta a fost cea d 
39-a victorie obținută într-o ase 
nea cursă de Rik van Steenber 
care continuă să alerge, cu mult ( 
ces, deși are virsta de 41 de ar

LUPTE. Turneul internațional 
lupte clasice de la Bialistok (R. 
Polonă) a reunit sportivi fruntași 
Suedia, U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 1 
Polonă. în ordinea celor opt .cate-, 
rii, s-au clasat pe primul loc ur 
torii luptători: Hajduk (R.P.P.), K 
ter (R.P.P.), Aqamov (U.R.S.S.), Koluj 
(U.R.S.S.), Ivlev (U.R.S.S.), Pers 
(Suedia), Svensson (Suedia), S. Sve 
son (Suedia).

RUGBI. Echipa campioană de ru 
a R.D. Germane, Stahl Hennigsdi 
a cîștigat primul său meci în „Ci 
campionilor europeni, învingînd 
Berlin cu 3-0 (3—0) formația „1 
dowlani" Varșovia. Rugbiștii germ, 
vor juca în turul următor cu înv 
gătoarea meciului dintre echip 
campioane ale Cehoslovaciei și , 
slaviei.

TENIS. Rod Laver și Pancho Gr 
zales s-au calificat în finala turnr 
lui profesionist de tenis de la L 
Angeles. Laver l-a învins cu 6— 
6—3 pe Mal Anderson iar Gonzal 
cu 6—4, 8—10, 6—3 pe Bucliolz.
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