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racanță! Prilej de 
bucurii tinerești și 

dorinii care se vor 
plini. In toate clase
ze discută planuri și 
formulează prefe

țe. In fața gazetei 
mierești se aud mai 
ilte glasuri ca de 
icei.
— Mie-mi place la 
ue...
— Mie la munte... 
'„.Și încet, încet, cu
tve element al pla- 
ui ife vacanță stu- 

at, elevii părăsesc 
■nosfem clasei, trimi- 
•ul gîndurile să 
oare spre locurile 
nunate ale vacan- 

i'
Ținând seama de

multiplele preferințe 
ale elevilor, școala 
noastră a întocmit un 
program de vacanță 
cit mai variat și mai 
bogat. Munca elevilor 
trebuie să fie răsplăti
tă printr-o meritată o- 
dihnă activă, în mij
locul naturii, cu mult 
soaie, aer și apă.

Peste 200 de copii 
din școala 
vor poposi în tabăra 
centrală de la Novaci 
și în cea raională de la 
Snagov. Alții, aproape 
300 de elevi și eleve, 
vor participa la

noastră

excursiile organizate 
pe Valea Prahovei și 
Valea Oltului (21—28 
iunie), la Podul Prie
teniei de la Giurgiu 
(16 iunie), Hidrocen
trala „Gh. Gheorghiu- 
Dej" (17 iunie), Dof- 
tana-Brațov (17 iunie) 
și Slătuc Prahova. 
Vor flutura din nou 
cravatele roșii la gea
murile trenurilor și au
tocarelor, iar cântecele 
dragi învățate la orele 
de muzică vor face să 
răsune locurile stră
bătute.

Alți elevi vor fi în
scriși la tabăra de la 
Palatul Pionierilor, 
unde — printre alte
le — vor învăța să 
înoate, vor deprinde 
elemente din tehnica 
voleiului și baschetu
lui, fotbalului și hand
balului.

Au rămas — pînă 
la începerea îndepli
nirii 
doar 
levii
din 

ței.

acestor obiective, 
cîteva... ore. E- 

sînt gata să guste 
bucuriile vacan-
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Printre muncitorii Uzinelor „23 August" din Capitală care luptă cu entuziasm pentru depă
șirea angajamentelor luate în cinstea celui de al IV-lea Congres al partidului se numără șt maes
trul sportului la motociclism Ion Cucu. Iată-l, 

Miron
în fotografia noastră, alături de maistrul sculer. 

Iordache.

prof. EC. GH1MBRA
Școala de 8 ani 

nr. 158 raionul 
16 Februarie
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Foto : A. Neagu

luliu falb (Steaua) este noul campion al țării la floretă
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FAPTE DIN ÎNTRECERE
subiectul reportajului m-ani întîlnit pe 
nadelor. Mă aflam în curtea Filaturii Ro
de Bumbac, în fața unui panou uriaș cu

Candidați mulți și sensibil e- tistul cel mai constant — locul 
di ca valoare în finala de fio- 2 în ambele manșe — și oel 
tă băieți a „republicanelor", mai tenace. O performanță fru- 
e rînd, perspectiva de a fi de- moașă, rod al muncii eonștiin-

Sorin Poenaru (Steaua) și Atila Csipler fâtiinja București), 
iatr-unul din asalturile care au precedat semifinalele

Foto: T. Roibu

slarat floretistul nr. 1 al țării 
i-a surîs lui Haucler, câștigătorul 
manșei I, apoi lui Drîmbă, per
formerul etapei a Il-a. Tricoul 
de campion republican l-a îm
brăcat însă... luliu Falb, flore-

it

pentru tinerii
baschetbaliști

cioase și al perseverentei. Sînt 
atribute pe care am dori să le 
consemnăm în dreptul tuturor 
scrimerilor noștri.

După efortul de duminică, 
de la spadă, Haucler n-a mai 
avut suficientă forță și finețe 
pentru a câștiga și titlul la flo
retă. Lucrul acesta s-a observat 
«nai ales în turneul final de 6, 
cînd el a cedat la Drîmbă (4—5), 
apoi la Falb (3—5) și la Poe
naru (1—5 1). Haucler n-a rea
lizat în această manșă decît 2 
victorii. Numai avantajul sub

în cadrul acțiunii organizate 
de Federația româna de bas
chet pentru depistarea elemen
telor înalte, miercuri și joi va 
avea loc la Ploiești prima veri
ficare pe plan regional. Tinerii 
din regime, recomandați de 

.-'Tjlesori de educație fizică, an- 
tmori, instructori și iubitori ai 

baschetului, se vor prezenta la 
terenurile de la stadionul Pe
trolul pentru a fi verificați din 
punct de vedere fizic și tehnic. 
Programul după care se va 
desfășura verificarea este ur
mătorul: miercuri, de la ora 11: 
vizita medicală ; de la ora 17 : 
trecerea normelor de control; 
joi, de la ora 9: jocuri de 
control.

ȘAPTE ATLET1 RO
NI LA CONCURSUL 
DE LA VARȘOVIA
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Cu 
calea 
mâne . .
sarcinile anuale ale acestui colectiv, cînd stația 
de radioamplificare a transmis știrea: „Echipa 
noastră feminină de handbal în șapte continuă 
să dețină șefia clasamentului în campionatul 
orășenesc".

Pornind de la această laconică informație 
am bătut la ușa asociației sportive. Ne-a întîm- 
pinat chiar președintele, tovarășul Gheorghe 
Vișnovîci.

— Definitivam tocmai programul desfășu
rării întrecerilor din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului. Calendarul asociației noa
stre cuprinde de altfel o serie de întreceri deo
sebit de apreciale de către muncitorii Filaturii. 
Este vorba de campionatul asociației pe care 
îl organizăm în fiecare an la volei, handbal, 
gimnastică, șah și atletism.

— Am vrea să cunoaștem amănunte despre 
componentele echipei de handbal.

— Să mergem la ateliere !
Am pătruns într-o sală spațioasă, inundată 

de lumină. In fața mașinilor, filatoarele nu ză
boveau o clipă. Mâinile tor îndemînatice se 
luau parcă la întrecere cu timpul. Președintele 
asociației se oprește în fața uaei tinere mun
citoare pe care o recomandă „Maria Nedela, 
filatoare vrednică de laudă și o sportivă de 
nădejde". Obrajii Măriei au prins culoarea tran
dafirului. îucepînd să vorbim despre marea ei 
pasiune — handbalul — Maria Nedela ne 
spune: „Anul trecut am ocupat locul II. Acum 
sîntem pe tocul înlîi în campionatul orășe
nesc și ne pregătim cu seriozitate, sub îndru
marea profesorului Constantin Alexandrescu,

Duminica in imagini

stanțial luat în manșa din mai 
și apoi victoria din baraj, asu
pra lui Drîmbă, i-a dat satisfac
ția unui loc 2 în clasament.

Așa cum era de așteptat — 
și cum anticipasem — Drîmbă 
a luptat pînă la epuizare, a so- 

pe locul I în această manșă 
cu mai multă clarviziune, el 
fi putut trece și de barajul 
Haucler pentru locurile 2—3...

Dintre ceilalți concurenți — 
mențiuni pentru Poenaru, Weiss- 
bock și Szentkiraly, ultimul fi
nalist și la spadă. Clasament ge
neral : 1. luliu Falb (Steaua), 
campion republican pe 1965 ; 2. 
Ștefan Haucler (Steaua); 3. Io
nel Drîmbă (Steaua); 4. Ștefan 
Weissbbtfc (SPC); 5. Sorin Poe
naru (Steaua); 6. Atila Csipler 
(Știința București) ; 7. Gh. Cando 
(CSM Cluj); 8. C. Nicolae 
(Steaua).
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sfîrșitul săptămînii 
avea loc întrecerile 

tradiționalului concurs atle
tic internațional „Memo
rialul KusociMSki". Tara 
noastră va fi reprezentată 
de un grup de 7 atleți : 
Viorica Viseopoleanu, C. 
Bloțiu, N. Mustață, C. Po
rumb, Ad. Samungi, A. Sa
vin și V. Sălăgean.

• SCH1FISTI1 ROMÂNI 
PARTICIPA LA REGATA 

BLED
La sfirșitul sâptămînii va 

avea loc, în Iugoslavia, tra
diționala competiție de ca
notaj academic, Regata

Bled. La întreceri vor par
ticipa și cîțiva schirtsti ro
mâni. Este vorba de echi
pa clubului sportiv Steaua 
care cuprinde următorii 
vîslași : C. Vereș, N. Ta- 
rara, C. Ciocoiu, L. Feodor, 
Fr. Covaci, P. Cichi, P. 
Bogdaniuc, E. Jiva și cîr- 
maciul Șt. l-u-pu. Sportivii 
români urmează să plece 
astăzi la Bled.

• VOLEI: SELECȚIO
NATA DIVIZIONARA 

MASCULINĂ A PLECAT 
IERI LA LEIPZIG

Ieri dimineață, selecțio
nata divizionară masculină 
de volei a plecat la Leipzig 
unde, în zilele de joi 17, 
vineri 18 și sînabătă 19 iu
nie, va participa la un tur
neu internațional, alături

de echipele naționale ale 
R.D. Germane, -Ungariei și 
Poloniei.

Au făcut deplasarea ur
mătorii jucători *: Berzei, 
Ganciu,, Schreiber, Cozo- 
nici, Stoian, Tîrlici, Coste, 
Szocs și Poroșnicu.
• MÎ1NE ÎNCEPE J>k 
NAMOViADA" LA ÎNOT 

Șl POLO
Mîine încep la Eger 

(R. P. Ungară) întrecerile 
„Dinamoyiadei“ la înot și 
polo. La această competiție 
țara noastră va fi repre
zentată de echipa de polo, 
precum și de cîțiva înotă
tori (Cristina Balaban, Ti- 
beriu Șerban, Cristina Stă- 
nescu) ai clubului Dinamo 
București. Delegația va pă
răsi Capitala în cursul zi
lei de astăzi.

vom susțineîn vederea partidelor pe care le 
în calificări".

— Dar în întrecerea socialistă 
cupi, Maria ?

în cinstea celui de al IV-lea 
partidului, angajamentul meu a fost de a da 
000 kg fire pieptănate. L-am 
obținut 1298 kg.

Fetele din echipa de handbal 
peste tot. Nu numai pe teren 
exemplar, ci și în producție. Ștefania Vișarn 
Petra Dragnea de la preparație, Maria Rădu- 
lescu și multe alte tinere sportive figurează pe 
locuri de frunte în întrecerea pentru produse 
de calitate superioară.

Șeful atelierului de preparație, Dumitru Pa
vel, a ținut să precizeze :

— Cu viu interes a primit colectivul nos
tru de muncă proiectele de Directive ale ce
lui de al IV-lea ~ 
nouă, celor care 
ne revin sarcini 
Producția globală
Să crească cu 50—55 la sută. Va crește, printre 
altele, producția de țesături, tricotaje, confec
ții textile. Atelierul pe care îl conduc s-a 
gajat să dea peste plan 7500 kg semitort, 
mai de calitate superioară,

★

Muncitorii Filaturii Române de Bumbac 
în plină întrecere. Am cunoscut 
hotărîți să-și respecte întrulotul 
tele luate în întîmpinarea Congresului parti
dului. Și printre ei am întîlnit mulți sportivi.

ce .loc" o-

Congres al

depășit Au

sînt cunoscute 
se comportă

Congres al partidului. Și 
muncim in industria ușoară, 
de o deosebită importanță. 
a industriei ușoare urmează

an-
nu-

sînt
aici oameni 
angajsmen-

PETRE GHEORGHIU

„Cupa Steaua" : Echipajul Iacovici — Sidoroy se în
dreaptă spre startul probei de canoe dublu

Foto : A. Neagu

Aspect de la etapa 
pe Capitală a cam
pionatelor republi
cane de atletism 
pentru jura ori 
școlari .{stingă).

Foto: N. Nicolae

Artistul emerit 
Colea Râutu în
fruntă cu curaj un 
nou... obstacol. I- 
magine de la în
trece rile sportive 
organizate dumini
că dimineața, pe 
stadionul Dinamo, 
de ziarul nostru în 
colaborare cu clu
bul sportiv Dinamo 

{dreapta)
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Spartachiada de vară a tineretului
Ion Stoica (Steaua) învingător 
in etapa a ll-a a „Cupei UCECOM

W. Ziegler (Dinamo) și echipa Steaua conduc
In clasamentele generale
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Și acum, etapa a Il-a!
începute la 15 aprilie, întrecerile primei etape a Spartachiadei 

de vară a tineretului au însemnat pentru asociațiile sportive de la 
orașe și sate principala competiție a primăverii. Așa cum am con
semnat in coloanele ziarului nostru, timp de două luni de zile, în 
numeroase asociații s-au organizat entuziaste competiții la cele 14 
discipline sportive, cuprinzindu-se în concursuri un mare număr de 
tineri și tinere. In scrisorile primite de la corespondenții noștri, de 
la activiștii sportivi din cluburi și asociații au fost semnalate iniția
tivele luate de comisiile de organizare a Spartachiadei de vară a 
tineretului pentru buna pregătire a participanților. Astfel, o bună 
parte dintre profesorii de educație fizică, antrenorii, instructorii și 
sportivii fruntași s-au ocupat de participanții Ia întreceri, suprave- 
ghindu-le antrenamentul, îndrumindu-le pașii in competiții.

Dar, nu este mai puțin adevărat că nu au fost rare cazurile cînd 
în coloanele ziarului au apărut materiale critice în care erau înfăți
șate nepăsarea și comoditatea unor activiști sportivi și tehnicieni 
atit la organizarea întrecerilor cît și în mobilizarea participanților. 
Colaborarea cu organizațiile sindicale și U.T.M. nu a constituit pre
tutindeni un mijloc eficace de îndeplinire a sarcinilor pe linia dez
voltării competițiilor de mase. Au fost semnalate, de asemenea, 
lipsurile existente în organizarea centrelor de învățare a sportului, în 
eșalonarea întrecerilor pe o perioadă mai lungă de timp și în temei
nica lor popularizare, in munca de ridicare calitativă a nivelului 
competițiilor. Sarcina de a se duce o vie activitate de cuprindere a 
profesorilor de educație fizică în acțiunile organizate cu prilejul 
Spartachiadei de vară a tineretului n-a constituit pentru unele or
gane și organizații sportive o preocupare de bază.

Fără îndoială, învățămintele ce trebuie trase la capătul etapei 
I a Spartachiadei de vară a tineretului sînt multiple. Cu sprijinul 
organelor UCFS, comisiile de organizare a întrecerilor și consiliile 
asociațiilor sportive vor trebui să analizeze temeinic activitatea des
fășurată in prima etapă a Spartachiadei de vară. Concluziile vor 
constitui puncte de plecare pentru o susținută activitate în etapa 
a Il-a a acestei competiții.

De mîine pînă la 14 iulie la orașe și pînă la 4 august la sate, 
participanții rămași în concurs își vor disputa întîietatea in cadrul 
etapei a Il-a, pe grupe de asociații sportive. în această perioadă 
accentul se va pune pe CALITATE. Organizarea în cît mai bune con- 
dițiuni a întrecerilor, creșterea nivelului de pregătire a participan
ților cu ajutorul profesorilor de educație fizică, al antrenorilor, in
structorilor și sportivilor fruntași, popularizarea rezultatelor și a 
muncii desfășurate de cei mai sirguincioși activiști sportivi vor con
tribui efectiv la îmbunătățirea performanțelor. Cît mai mul le recor
duri ale asociației, clubului, orașului și comunei, cît mai mulți spor
tivi clasificați, secții afiliate și echipe constituite — iată numai citeva 
din obiectivele majore ale etapei a Il-a a Spartachiadei de vară a 
tineretului.

In ultima etapă 
a turului campio
natului republican 
de lupte greco-ro- 

manc seria A. s-au desfășurat duminică 
întrecerile din grupa I. Meciurile din 
sala Giulești au atras numeroși spec
tatori. Acest lucru era și firesc, deoa
rece pe saltele evoluau și formațiile pre
tendente la titlu — Dinamo și Steaua. 
Cei prezenți nu au avut ce regreta. 
Luptătorii celor patru formații au fă
cut risipă de energie, au folosit toată 
gama de procedee tehnice și nu de 
puține ori spectatorii s-au ridicat în 
picioare aplaudînd unele partide. 
Dintre acestea trebuie să amintim pe 
cele susținute de Gh. Stoiciu (Steaua), 
C. Turturea (Dinamo), L. Buha (Di-

Etapa a Vil-a a 
campionatului re
publican de polo a 
fost marcată de 
marea surpriză de 
la Tg. Mureș, unde 

echipa locală, Mureșul, a cedat la 
limită în fața formației timișorene In
dustria linii. Oaspeții au speculat la 
maximum numeroasele greșeli tehnice 
ale jucătorilor mureșeni și după 
trei reprize conduceau cu 4-—1 1 în 
continuare, gazdele au depus eforturi 
mari pentru a restabili echilibrul, dar 
avînd în față o apărare calmă și or
ganizată nu au putut decît să reducă 
din handicap. Scor final: 4—3 (1—1, 
2—0, 1—0, 0—2) pentru Ind. Unii, 
care obține astfel prima victorie din 
campionat. Golurile învingătorilor se 
datoresc lui Laszlo, iar pentru Mure
șul au înscris Both, Olariu și Sar- 
vadi. (1. Păuș — coresp. reg.).

La Cluj au avut loc 3 partide. Sîm- 
bătă s-au întîlnit — într-un meci 
restanță — Știința și Crișul Oradea. 
Deși au dominat în cea mai mare 
parte a timpului, studenții au fost 
nevoiți să se mulțumească cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (1—0, 0—1, 
0—1, 1—0). Au murcat Urcan și Da- 
roezi pentru Știința, respectiv Muth 
și Csordas pentru Crișul.

Duminică dimineața, formația oră- 
deană a evoluat din nou, de data 
aceasta în compania echipei Voința 
Cluj. Jucătorii Crișului au avut meciul 
la discreție. Soor: 7—2 (2—0, 
1—1, 1—0, 3—1). Au înscris : Lengyel 
2, Hegyesi 2, Muth 2 și Csordas pen
tru Crișul, respectiv, Purdea și Hilf 
pentru Voința.
. J? partidă extrem de echilibrată a
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Ultima etapă - - - - - -
a campionatului de greco-romane

namo), I. Gabor (Steaua), N. Marti- 
nescu (Dinamo), N. Pavel (Dinamo), 
Gh. Popovic! (Dinamo), I. Fischer 
(Steaua) și alții.

Partida Steaua—Dinamo, derbiul tu
rului campionatului republican, s-a 
încheiat cu victoria dinamoviștilor. Nu 
au fost lipsite de interes nici evolu
țiile echipelor Rapid și Viitorul Bucu
rești. în cele din urmă a cîștigat echi
pa din Giulești, avînd elemente mai 
experimentate față de cele ale Viito
rului.

Iată rezultatele : Steaua cu Dinamo 
9—8, cu Viitorul 16—0 și cu Rapid 
București 15—1. Dinamo cu Rapid 
9—1 și cu Viitorul 6—0. Rapid—Vii
torul 8—6.

V. gorun

La Tg. Mureș, surpriza etapei
fost cea dintre C.S.M. Cluj și Rapid 
București. Gazdele au evoluat mai 
bine ca în etapele trecute „smulgînd" 
un punct prețios formației feroviare. 
La sfîrșitul celor 20 de minute de joc 
tabela de marcaj indica scor egal, 
3—3 (2—1, 1—0, 0—1, 0—1), după 
ce în ultimele secunde fiecare echipă 
trecuse pe lîngă victorie. Autorii golu
rilor : Toth 2, Schuller de la CSM și 
Miu 2, Băjenaru de la Rapid. (St. 
Tămaș și P. Radvani — coresp.).

GALAȚI. — în 
scopul stimulării ac
tivității pugilistice, 
comisia regională de 
specialitate a orga
nizat o competiție 

începătorului". A- 
constituie în ace- 

: eficace de selecție

dotată Cupa
ceasta competiție 
lași timp un mijloc 
a elementelor talentate și de promo
varea lor. în concurs au fost înscriși 
un număr de aproape 60 de tineri 
pugiliști din secțiile asociațiilor spor
tive Constructorul I.C.O.R., Gloria 
C.F.R. și C.S.O. Galați. Pînă în pre
zent s-au evidențiat o serie de tineri :

Preda, T. Berdilă (C.S.O.), O. 
D. Barbu (Constr.) și I. Ursu 
C.F.R.). (D. Stanciu — co-

M.
Manea, 
(Gloria 
resp.^. _

MUREȘ. — Parcul sportiv 
din localitate a găzduit între-

TG.
Voința 
cerea dintre formațiile Mureșul și
A.S.A. Oradea. La sfîrșitul unor lupte

SIBIU, 14 (prin
sul nostru). Cu toate că etapa a Il-a, 
desfășurată luni după-amiază pe ruta 
Pitești — Rm. Vîlcea — Sibiu (165 
km), a prezentat multe diferențe de 
nivel cei 51 de alergători prezenți în 
cursă nu s-au menajat nici un mo
ment. Astfel, încă de la km 5 am în
ceput să înregistrăm o serie de tenta
tive de evadare (C. Popescu și C. Gri-

telefon de la trimi-

TRAIAN IOANIȚESCU

S-a dat startul in „Cupa UCECOM" 1 Plutonul rulează — deocamdată 
liniștit, iiindcă se îndreaptă spre... startul tehnic

gore au pedalat 12 km la 300 m în 
fața plutonului, apoi la ieșirea din Rm. 
Vîlcea bulgarul Bojilov. Moldoveanu, 
G. Popescu, C. Gonțea, Gh. Drăghicioiu 
și N. Niculescu inițiază si ei o eva
dare rămasă fără rezultat și cu 8 km 
înainte de sosire notăm o altă tenta
tivă a cicliștilor E- Vilmoș, Gh. Dră
ghicioiu. Neagoe și austriacul Miiller). 
Pe străzile orașului Sibiu plutonul — 
care a răspuns mereu prompt — ani
hilează și ultima acțiune prezentîndu- 
se în întregime la sprintul final cîști- 
gat de Ion Stoica (Steaua). Clasamen
tul etapei : 1. I. Stoica a parcurs 165 
km în 4 h. 25:18; 2. I. Ardeleanu ;
3. Linde și încă 42 de cicliști în ace
lași timp. Clasamentele generale arată 
astfel :

Duminică dimi
neața iubitorii spor

tului cu motor din Iași au asistat la 
cursele etapei a patra a campionatului 
de motocros programat în orașul lor. 

Dacă satisfacția nu a fost deplină, 
de vină a fost ploaia torențială care a 
întrerupt concursul după disputarea 
primei părți. Programul a fost deschis 
de proba motocicletelor de 125 cmc. 
Liderul necontestat al primelor trei 
etape, N. Dumitrache (Dinamo), a fost 
învins fără drept de apel de către co
legul său de club D. Matei. Prin aceas
tă victorie, Matei s-a apropiat în cla
samentul general la un punct de N. 
Dumitrache- Cursa dc la clasa 500 cmc, 
desfășurată într-un ritm infernal, a scos 
în evidență buna pregătire a principa
lilor pretendenți la supremație. Gh. 
Ion (Steaua), O. Puiu (St. r. Bv.), E. 
Keresteș (Steaua), E. Seiler (Metalul) 
și O. Ștefani (St. r. Bv.) s-au impus în 

Actualități pugilistice
foarte disputate, gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 20—12. Iată re
zultatele în ordinea categoriilor: P. 
Ghiurca (M.) m.n. Gh. Vințe (O.), I. 
Ghiurca (M.) m.n. Lungu (O.), A. Pe- 
reș (M.) b.p. T. Szabo (O.), O. Gorea 
(M.) b.p. P. Petre (O.), G. Magyari 
(M.) b.p. Gh. Bîzgan (O.), M. Circiu- 
maru (M.) b.ab. I. D. Vituș (O.), Al. 
Spătaru (O.) b.p. D. Dosan (M.), M. 
Constantiyescu (M.) b.p. St. Banț(O.). 
(Constantin Albu — coresp.).

• ASTĂ-SEARĂ, ÎN PATRU 
ORAȘE DIN ȚARĂ (CONSTANȚA, 
GALAȚI, CRAIOVA ȘI TIMIȘOA
RA), ÎNCEP ÎNTRECERILE PEN
TRU DESEMNAREA CELOR MAI 
BUNI 10 BOXERI AI ȚĂRII — 
CAMPIONATELE INDIVIDUALE 
ALE SENIORILOR (FAZA DE 
ZONĂ)

H

7
7
7

1. W. Ziegler (Dinamo)
2. Ion Stoija (Steaua) 
Ion Ardeleanu (Steaua)

Individual :
h. 07:23;
h. 07:26; 3.
h- 07:44 etc.
Echipe: 1. Steaua 21 h. 23:54; 2.

Dinamo 21 h. 23:57 ; 3. Start Varșo
via 21 h. 24:00. Etapa a 111-a are loc 
marți pe ruta Sibiu — Cluj (166 km).

| în completarea cronicilor
STEAUA-ȘTIIN- 

ȚA CLUJ (32—3). 
Așa cum arată și 
scorul, meciul n-a 
avut istoric. De re
marcat forma ex

cepțională a lui Penciu, care a marcat 
nu mai puțin de 17 puncte : trei lovi
turi de pedeapsă și patru transformări I 
Pentru Steaua au mai înscris Băltă- 
rețu, Preda, lonescu, Bărbălău și Dur- 
bac cîte o încercare. Știința Cluj 
a „punctat" o singură dată, prin Pe- 
treanu (lovitură de pedeapsă).

Etapa a IV-a a campionatului 
republican de motocros

fața celorlalți concurenți. Dintre aceș
tia numai O. Puiu (și în parte E. Sei
ler și E. Keresteș) a rezistat trenei im
puse de Gh- Ion. Duelul, de toată fru
musețea dintre Gh. Ion și O. Puiu a 
fost aplaudat la scenă deschisă, mai 
ales finalul.

Cursa motocicletelor de 250 cmc a 
fost dominată de duelul dintre Tr. Ma- 
carie (Dinamo) și M. Dănescu (Steaua), 
cărora li s-au adăugat Cr. Dovits (Me
talul), M. Ppp (Dinamo), și Al. Șuier 
(Steaua). în turul 8 Șuier are o de
fecțiune mecanică, iar după încă un tur 
rămîne și M. Pop, astfel că în lupta 
pentru primul loc rămîn Macarie, Dă
nescu și Dovits, care trec, în această 
ordine, linia de sosire. Ultimele două 
ture sînt alergate pe o ploaie torenția
lă, care pune la grea încercare pe con- 
curenții rămași în cursă. REZULTATE 
TEHNICE : 125 cmc — 1. D. Matei,
2. D. Luca (Steaua), 3- I. Gabor (Stea
ua) ; 250 cmc — 1. Tr. Macarie, 2. 
M. Dănescu, 3. Cr. Dovits, 4. Șt. Chițu 
(Poiana Cîmpina), 5. V. Savin (Meta
lul), 6. Șt. Iancovici 
cmc — 1. Gh. Ion, 2- 
Seiler, 4. E. Keresteș, 
6. P. From (St. r. Bv.).

(Metalul) ; 500 
O. Puiu, 3. E. 
5. O. Ștefani,

I. DUMITRESCU

Unde plecați în excursie?
— 8 zile cu autocarul în turul R. R. Române.
— 6 zile în Moldova cu autocarul.
— în cetățile din sudul Transilvaniei, în istorie și actualitate, cu 

autocarul, 4 zile.
— Excursii de 4 zile cu autocarul pe itinerarul Sibiu — Alba lulia , 

— Deva — Insula Ada Kaleh — Tr. Severin — Craiova.
— Excursii de 3 zile cu autocarul la Bicaz__Valea Oituzului. |
Sînt numai unele din excursiile pe caro le-a pregătit pentru ' 

dv. O.N.T. Agenția București. j
Programul detaliat îl găsiți la sediile Agenției O.N.T. București din < 

calea victo riei nr. 100, bd. Republicii nr. 68 și filialele din Giurgiu, ] 
Călărași și Alexandria unde se primesc înscrieri pentru excursiile din i 
lunile iunie, iulie și august.

Posesorii de autoturisme și motociclete care merg în excursii în i 
țară pot solicita asigurarea cazării și mesei la bazele turistice.

pers din Ziiric'

Grasshoppers Zurich și Phonîx Ess' 
in turneu in țara noastră

• în cursul A 
nii iulie, iubito 
handbalului de 
noi vor avea pos 
bilitatea să vadă 
voluînd campioaii 
Elveției—Grassho/ 

I pers din Ziiric 
ll!F VM- J III Oaspeții vor jut

J>* ]a 17 iulie la Buci
rești, în compania echipei Știința, i 
după aceea la Constanța, cu Dinan 
București (20 iulie) și la Brașov, c 
Tiactorul (23 iulie).

• La începutul lunii august ne ț 
vizita o altă echipă valoroasă, c 
data aceasta din R. F. Germană. Est 
vorba de Phonix Essen, care urmeaz 
să evolueze la Brașov, Iași și Galaț

• Federația de specialitate a sta 
bilit ca anul acesta perioada de trans 
ferări să aibă loc între 5 și 31 iulie 

• Organizată de clubul Dinamc 
joi și duminică, „Cupa Tînărului di 
namovist'tț competiție rezervată ju 
niorilor, a fost cîștigală de echi 
pa dinamovistă: 14—13 (8—8, 12— 
12) cu Știința Palatul Culturii Ploie^t 

15—11 (8-J0) A 
2: S.S.E

și — în finală
S. S. E. Buzău. Pe locul
Buzău (12—11 cu C.S.S. București)
3. Știința Ploiești; 4. C.S.S. București 
(această formație a prezentat dumi
nică doar 4—5 jucători, ceea ce este 
inadmisibil din parlea unei echipe 
care deține titlul de campioană re-, 
publicană).

ȘTIINȚA PETROȘENI—GRIVIȚA 
ROȘIE (0—0). Jocul, desfășurat pe un 
teren desfundat, a fost în general în
chis. Gazdele au avut două ocazii 
mari de a înscrie, prin Ipsilante (min. 
56) și Sabău (min. 61), care au tras 
pe lingă buturi... (I. Zamora, cores
pondent).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—GLORIA 
(6—6). Deși au condus cu 6—0 (prin 
punctele înscrise de Smercea și Naca, 
ambii din lovitură de pedeapsă), stu
denții au trebuit să se... consoleze cu 
un rezultat egal. Oaspeții au egalat 
prin Chirvase (încercare) și Crăciu- 
nescu („drop"). Jocul a fost de slabă 
factură tehnică, cu multe baloane în 
tușe. (I. Ioana, corespondent)

CSMS IAȘI—RULMENTUL BÎR-
LAD (6—3). O partidă sub așteptări, 
deoarece ambele echipe au practicat 
un joc ermetic, urmărind victoria _<?t 
orice preț și mai puțin realizarea unui 
spectacol sportiv. Realizatori: Rosen
berg (lovitură de pedeapsă) și W 
rescu (încercare) pentru gazde, respec
tiv Bitner (lovitură de pedeapsă).
Corect și autoritar arbitrajul lui Rino 
Declezis (București). (Eugen Vrsu,
corespondent).

CLASAMENT :

1. Dinamo 10 9 1 0 130:44 29
2. Steaua 10 7 1 2 128:46 25
3. Gr. Roșie 10 6 o 2 131:26 24 (
4. CSMS Iași 10 5 1 4 52:32 2i :
5. Rulm. Bîrlad 10 5 1 4 69:57 21
6. Gloria Buc. 10 4 2 4 55:71 20
7. Farul 10 4 2 4 65:84 20
8. Știința Fetroș. 10 3 1 6 27:54 17 '
9. Știința Tim. 10 3 1 6 48:152 17

10. Progresul 10 2 3 5 55:61 17
11. Constructorul 10 2 2 6 44:71 16 5
12. Știința Cluj 10 1 1 8 35:141 13



Rezultate din turneul 
final al juniorilor

Duminică, în turneul final al cam
pionatului republican de juniori, s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

ORADEA : U.T.A — Recolta Că
rei 3 — 0 (1 — 0).

AIUD : A.S.A. Tg. Mureș—C.S.M. Si- 
Mp 2 — 0.

PITEȘTI : Progresul București — 
Petrolul Ploiești 3 — 0.

Tr. SEVERIN : Electroputere Craio
va — Știința Timișoara 0 — 1 (0 — 0).

C1MPULUNG (reg. Suceava) : Știin
ța Cluj — Dinamo Moldova Iași 4—0 
(3-0).

BUCUREȘTI : Dinamo Pitești — 
Farul 0 — 0-

BUCUREȘTI : Steaua — Dinamo 
București 0 — 0.

M1ZIL : Rapid București — Știința 
Galați 4 — 0 (0 — 0).

AMĂNUNTE DIN CATEGORIA C
SERIA EST

DINAMO MOLDOVA IAȘI — TEX
TILA BOTOȘANI (4—1). înaintașii 
falnici au acționat pe un front 
ifg, șutind des la poartă. Au mar- 

<®at: Cojocaru (min. 5 din 11 m), Co- 
mănescu (min. 25 și 69) și Brîndușes- 
cu (min. 56), respectiv, Cociopolos 
(min. 79). (D. Diaconescu, coresp. 
reg.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — FORES- 
TA FĂLTICENI (5—0). Punctele au 
fost înscrise de Mangaliu (min. 20 și 
75), Mihalache (min. 30 și 78) și 
Bogdan (min. 43). (C- Nemțeanu, co
resp.).

PETROLUL MOINEȘTI — META- 
LOSPORT GALAȚI (1—0). Scorul cu 
care s-a încheiat partida nu reflectă 
situația de pe teren. Echipa din lo
calitate a dominat tot timpul, a avut 
trei ,bare", iar raportul de cornere îi 
este net favorabil: 12—2. Unicul gol 
al meciului a fost marcat de Ionescu 
W min. 28. (F. Prisecaru, coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — METALUL 
RĂDĂUȚI (2—0). Dominare netă a 
^stiliștilor. Golurile au fost înscrise 

de Anghel în min. 44 din 11 m și în 
min. 88. (I. Vieru, coresp.)-

FLAMURA ROȘIE TECUCI — VIC
TORIA P. NEAMȚ (1—1). Oaspeții 
au plecat cu un punct datorită jocu
lui bun practicat. Gazdele au jucat 
fără convingere. Autorii golurilor: 
Doros (min. 29) pentru Victoria, Bu
jor (min. 70) pentru Flamura roșie. 
(V. Doruș, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — CHI
MIA ORAȘUL GH. GHEORGHIU 
DEJ (1—2). Chimia a jucat calm și a 
reușit să înscrie de două ori, prin 
Anastasiadis (min. 11 și 36). în re
priza a doua, Rulmentul a ieșit la 
atac, dar n-a mai putut modifica re
zultatul. Pentru Rulmentul a marcat 
Popovici (min. 31). (D. Onucu, co
resp.).

VIITORUL SUCEAVA — FRUCT- 
EXPORT FOCȘANI (2—1). Chiar în 
primul minut al partidei, Dragu 
(Fructexport). a deschis scorul. Lo
calnicii au egalat în min. 10 prin 
Bitu și au stabilit rezultatul final în 
min. 78 prin Cărare, care a transfor
mat o lovitură liberă de la 20 m. (R. 
Munteanu, coresp.).

SERIA SUD

• • ELECTRICA FIENI — TEHNOME- 
■rAL BUC. (1—0). Joc dinamic și de o 
bună factură tehnică. Gazdele au do
minat mai mult, au șutat mai pericu
los la poartă și au cîștigat pe merit. 
Singurul gol a fost înscris de Con
stanta, în min. 32. (Gh. Avram-co- 
resp.).

DINAMO VICTORIA BUC. — VIC
TORIA GIURGIU (2—1). Deși a do
minat majoritatea timpului, Victoria 
Giurgiu a părăsit terenul învinsă. 
La înfrîngerea echipei din Giurgiu a 
contribuit și arbitrul Petre Sotir (Me-

Trimisul nostru special, PADU URZICE ANU, ne transmite

PRIMELE IMPRESII DUPĂ MECIUL DE LA LISABONA
LISABONA, 14. Pentru a avea o 

imagine mai clară asupra evoluției 
echipei noastre la Lisabona, voi reda 
pentru cititorii noștri trei declarații cu
lese imediat după meci. Iată-le :

OTTO GLORIA, antrenorul echipei 
portugheze: „încă de la București, 
cînd am văzut echipa română jucînd 
cu Cehoslovacia, am fost sigur că vom 
avea un meci greu. Acest lucru s-a 
confirmat. Dacă românii jucau ca în 
meciul cu cehii, poate nici nu ciștigam. 
Un lucru este cert: ambele echipe au 
posibilități mai mari decît cele arătate 
astăzi în întîlnirea lor directă. Nu știu 
dacă la București putem spera intr-o 
victorie, de aceea aș fi bucuros ca să 
nu depindă calificarea noastră de re
zultatul meciului retur. Sînt mulțumit 
de victoria formației portugheze, dar 
nu și de jocul ei. Diferența de un gol 
dintre noi și români este cea nor
mală..."

J. PIMENTA, vicepreședintele fede
rației portugheze de fotbal: „Scorul 
este just. Bomânii au confirmat vic
toria asupra Cehoslovaciei. Cred că 
echipa noastră n-ar fi părăsit terenul 
victorioasă dacă nu-l avea pe Euse
bio..."

MICHEL KITABDJIAN, arbitrul 
întîlnirii: „Portughezii au fost supe
riori din punct de vedere tehnic, dar 
românii au jucat organizat. Fotbaliștii 
români m-au ajutat în conducerea jo
cului prin comportarea lor sportivă, 
ceea ce n-au făcut gazdele după ce 
tabela de marcaj indica 2—1. In acele 

diaș), care a acordat cel de al doilea 
gol al bucureștenilor din poziție de 
ofsaid clar. Echipa oaspe a condus 
pînă în min. 75 cu 1—0, prin golul 
marcat de Cristea (min. 30). Cele 
două goluri ale bucureștenilor au 
fost înscrise de Ene Daniel. De re
marcat că, în min. 73, Stoichițoiu 
(Dinamo) a fost eliminat de pe teren 
pentru lovirea intenționată a adver
sarului. (Gh. Cioranu-coresp.).

MARINA MANGALIA — FLACĂ
RA ROȘIE BUC. (3—0). Marinarii, 
mai incisivi în atac și mai preciși în 
fazele de finalizare, au înscris de 
trei ori, prin Marin (2) și Strîmbea- 
nu. (L. Bruckner-coresp.)-

PORTUL CONSTANȚA — RUL
MENTUL BRAȘOV (4—2). Ambele 
echipe au practicat un 
joc deschis și frumos. 
Au marcat: Popescu, 
(min. 87 și 89), Danciu 
(min. 39, din 11 m), și 
Tănase (autogol), pentru 
constănțeni, respectiv, 
Gh. Vasile (min. 12) și 
Vaca (min. 33) pentru 
oaspeți. (B. Liviu-co- 
resp). •
TRACTORUL CORABIA

— METALUL PITEȘTI 
(3—1). Au înscris: Bu- 
lică (min. 1), Popescu, 
(min. 75), Stere (min. 
80) — pentru învingă
tori și Matea (min. 74), 
pentru învinși. (Corne
lia Mareș - coresp.).

RAPID MIZIL — E- 
LECTRICA CONSTANȚA 
(1—1). Deși au dominat 
majoritatea timpului, gaz
dele au trebuit să se 
mulțumească cu un re
zultat de egalitate. Au 
înscris : Ionlță (Rapid) și 
Firică (Electrica). (M. Pi- 
roșca - coiesp.).

METROM BRAȘOV — UNIREA 
RĂCARI (4—1). Joc anost în care 
localnicii, deși nu s-au ridicat la o 
valoare deosebită, au obținut o vic
torie clară. Au marcat: Frîncu (min. 
2 și 20), Ardeieanu (min. 28 și 80) — 
pentru Metrom și Toader (min. 35)
— pentru Unirea. (E. Bogdan-coresp.).

SERIA VEST

C.F-R. ARAD — PANDURII TG. 
JIU (4—0). Jocul s-a disputat în nota 
de superioritate categorică a gazde
lor. Arădenii au cîștigat Ia scor, prin 
golurile marcate de Dvorjak (min. 8 
și 55), Babo (min. 63), Gyenge (min. 
84). (Șt. Iacob-coresp.).

MINERUL ANINA — VICTORIA 
CĂLAN (1—0). Deși au atacat per
manent, gazdele n-au reușit să în
scrie decît un singur punct, prin 
Manafu (minutul 76). (Gh. Crețu- 
nel-coresp.). 

momente au început să tragă de timp, 
să se teamă că nu vor menține avan
tajul pînă la final."

Declarațiile de mai sus precum și a- 
plauzele cucerite de fotbaliștii noștri 
îndeosebi în partea a doua a meciului, 
cînd au oferit publicului momente de 
fotbal bun, ne îndreptățesc să spunem 
că echipa română a lăsat o bună im
presie la Lisabona. Fără a repeta unele 
idei din cronica pe care am transmis-o 
ieri, vreau să accentuez asupra faptului 
că formația aliniată de antrenorii noștri 
a făcut un joc destul de organizat, a 
pus accentul pe apărare și a dat în
semnătatea cuvenită contraatacului. A- 
ceastă tactică, firească după părerea 
mea într-un joc în deplasare, cu un 
adversar de o incontestabilă valoare, a 
fost aplicată însă cu timiditate, mai 
ales în prima repriză, cînd contraatacu
rile celor trei înaintași (Pîrcălab, Sasu 
și Sorin Avram) n-au avut destulă vi
goare. N-am să mai repet fazele în 
urma cărora echipa noastră s-a văzut 
la un moment dat condusă cu 2—0. 
Pot să spun doar că abia atunci ea s-a 
trezit și a început să joace de la 
egal la egal cu portughezii, care ne 
dominaseră autoritar. Trebuie să amin
tesc, de asemenea, că în minutele 44 
și 45 Sasu și Sorin Avram au ratat 
două ocazii extrem de clare. Dacă 
măcar una era fructificată, ne întor
ceam sigur la București cu un joc 
egal, ținînd seama că în ultimele 45 
de minute n-am fost cu nimic inferiori 
echipei gazdă. Dacă n-am reușit, a-

M1NERUL CÎMPULUNG — MINE- 
RUL DEVA (1—0). Muscelenii au a- 
runcat în luptă toate forțele, au ata
cat mereu și au obținut o victorie 
meritată. Unicul gol a fost înscris de 
Popescu (min- 50), dintr-o acțiune 
personală. (V. Popescu-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METALUL HUNEDOARA (2—1). Oas
peții au pornit foarte deciși să obțină 
două puncte în această partidă, punc
te care le-ar fi facilitat promovarea 
în categoria B. Ei au și condus o 
bună parte din meci cu scorul de 
1—0. în repriza a Il-a, localnicii au 
pus stăpînire pe joc, au egalat prin 
Tașcu (min. 66) și au obținut golul 
victoriei prin Stănescu (min. 82). Pen

Un afac al echipei Dinamo Victoria București este 
oprit de portarul iormafiei Victoria Giurgiu, 

Cristea
Foto : A. Neagu

tru hunedoreni a marcat Hristos 
(min. 15). (Dorel Șteîănescu-coresp.).

SERIA NORD

CHIMICA TÎRNĂVENI—MINERUL 
BIHOR (3—2). Joc specific de cam
pionat și o victorie... chinuită a gaz
delor (cu toate că raportul de cor- 
nere a fost 17—0 I). Au marcat: Io- 
naș (min. 21 și 80) și Lazăr (min. 69 
din 11 m) pentru Chimica, respectiv 
Drăgoi (min. 48) și Ghiță (min. 52) (I. 
Hasașiu-coresp.).

UNIREA TG. MUREȘ — FORES
TIERA SIGHETUL MARMAȚIEI 
(0—1). Gazdele au jucat sub orice 
critică, ratînd și un 11 m (Tapai, min. 
69). Oaspeții au înscris prin Savu 
(min. 81). (C. Albu, coresp.).

TOPITORUL BAIA MARE — A- 
RIEȘUL TURDA (3—1). Terenul des
fundat a influențat calitatea partidei. 
Gazdele s-au adaptat mai bine la 
condițiile de joc, obținînd o preți
oasă victorie prin punctele înscrise 

ceasta se datorește jocului slab al uno
ra dintre componenții reprezentativei 
noastre. Haidu, de pildă, a primit un 
gol perfect p arabil. Mateianu a jucat 
lent, a ținut mingea, practic nu a 
contat ca atacant.

Am la îndemînă o statistică. In tot 
meciul s-au tras la poartă 23 de șuturi: 
gazdele — 14, românii — 9. Dacă 
despre portughezi se poate spune că 
sînt buni tehnicieni, au fost însă defi
citari ca și noi la capitolul șuturi la 
poartă. Dar dacă pe ei îi putem ab
solvi de critică, acest lucru nu-l putem 
face ou jucătorii noștri. Și Pîrcălab, 
și Sasu, și Sorin Avram trebuiau să-l 
încerce cu mai mult curaj și... precizie 
pe Jose Perreira. Și atunci, cu sigu
ranță, rezultatul ar fi arătat altfel.

★
Agenția U.P.I. transmite din Lisabona 

că... „După un start slab 11-le românesc 
s-a regăsit in meciul cu Portugalia care 
a obținut o victorie norocoasă cu 2—1. 
Echipa gazdă a Jucat bine în prima re
priză însă în partea a doua a întîlnirii 
lucrurile s-au schimbat. In timp ce por
tughezii au jucat lent, românii au forțat 
nota jocului șl au redus din handicap. 
Dacă ei obțineau egalarea ea nu s-ar fi 
datorat norocului. Fotbaliștii români au 
practicat un joc de clasă".

In cronica sa, agenția „France presse” 
remarcă printre altele: „în cursul pri
mei reprize românii s-au apărat supra- 
numeric pentru a anihila acțiunile peri
culoase ale atacului echipei Portugaliei. 
După pauză, insă, românii au trecut la 
atac și au jucat mult mai bine ca in 
prima repriză".

(Agerpres)
Delegația română părăsește Lisabona 

marți dimineața și sosește la Bucu
rești în aceeași zi.

de Dombrovschi (min. 38), Neuschli 
(min. 44) și Neumayer (min. 84). Pen
tru Arieșul a marcat Ivan (min. 75)' 
(T. Tohătan, coresp. regional).

OLIMPIA ORADEA — A.S. AIUD 
(3—0). Prima repriză a aparținut gaz
delor, care au dominat cu autoritate 
și au înscris de trei ori prin Sacaci I 
(min. 8 și 22) și Medveș (min. 40). 
La reluare, aspectul jocului se schim
bă, atacă mai mult oaspeții, dar fără 
a putea finaliza. în min. 74 Tiurtiu 
(Aiud) și Foldvary (Oradea) sînt eli
minați pentru lovire reciprocă. (Ilie 
Ghișa, coresp. regional).

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
GLORIA BISTRIȚA (1—3). Partida, 
de un nivel mediocru, a fost cîști- 
gată pe merit de oaspeți, care au ju
cat mai decis, mai ales în repriza 
secundă. Au înscris: Ungvary II 
(min. 41 din 11 m) pentru gazde, res
pectiv Haidu (min. 43 și 79) și Sas 
(min. 50). (Gh. Cotrău, coresp.).

UNIREA DEJ — MINERUL BAIA 
SPRIE (6—1). Au marcat: Ciobotaru 
(min. 18 și 25), Neagu (min. 42 și 59) 
și Cristu (min. 54 și 84) pentru Unirea 
și Incze (min. 28). (I. Contrai, coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — FAIANȚA 
SIGHIȘOARA (4—1). Joc foarte di
namic, fotbal de bună calitate. Cel 
mai bun din „22“-Popanică de la 
Soda, autor a trei goluri (min. 17. 
44, 57)' Cel de al patrulea gol al 
gazdelor l-a înscris Podar II (min. 
35). Pentru oaspeți a înscris Skwemm 
(min. 89). (Gh. Tăutan, coresp.).

Pronosport-Pronoexpres
Programul concursului PRONOSPORT 

de duminică 20 iunie este deosebit de 
interesant deoarece cuprinde penultima 
etapă din campionatul țării noastre, care 
poate fi decisivă prin stabilirea echipei 
campioane șl a celor care vor retrogra
da, precum și cinci meciuri din cadrul 
campionatului italian seria B.

Dăm programul acestui concurs :

Steagul roșu — Rapid
Farul — Dinamo București 
Minerul Baia Mare — Știința Craiova 
Crișul — U.T.A.
Progresul — Știința Cluj 
Petrolul — Dinamo Pitești 
Steaua — C.S.M.S. Iași 
Reggiana — Brescia 
Parma — Napoli 
Potenza — Spăl
Catanzaro — Padova 
Pro Patria — Livorno

LISTA CÎȘTIGATORILOR 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 3 IUNIE 1965

FLAT 1100 F. Rădulescu Petre — co
muna Jupalnic, raion Orșova, regiunea 
Banat.

FIAT 1100 D. Barbu Die comuna Dră- 
gănești Olt regiunea Argeș, Kertesz Iosif 
Adalbert — Arad, Zerbeș Hans Alfred 
— Făgăraș, Gheorghe Paul — Brăila^ 
Iluți Pintea — Baia Mare, Popescu Eu- 
geniu și Cioran Melania Maria — 
București.

WARTBURG-STANDARD: Nedere Con
stantin — Bacău, Andreșan Gheorghe — 
Făgăraș, Raicu Gheorghe — Odobești re
giunea Galați, Sober Duțu — iași, Ma
rino Napoleon — București.

Meciuri amicale
ȘTIINȚA CLUJ — CRIȘUL 

0—1 (0—0)

CLUJ (prin telefon). Revanșa parti
dei, disputate cu cîtva timp în urmă la 
Oradea s-a încheiat cu victoria oaspe
ților, în urma unui joc de slabă fac
tură tehnică. Clujenii au greșit mult 
în apărare și au jucat fără clarviziu
ne în atac. Unicul gol a fost realizat 
de Damian în min. 49 cu un șut de la 
25 m. Au jucat formațiile :

CRIȘUL ’ Marin — Sacaci II, Solo
mon, Mihai, Balogh — Damian. Naghi 
(Mureșan), Iacob — Bacoș, Sacaci III 
(Szucs), Harșani.

ȘTIINȚA : Moguț (Naghel) — Ga
vrila, Tr. Georgescu, Grăjdeanu, Cîm- 
peanu — V. Alexandru, Neșu (Voști- 
naru) — Ivansuc, Bretan, Adam, Pîr- 
vuleț.

I. BRĂTAN — coresp.

RAPID — DINAMO PITEȘTI
1 — 1 (0 — 1)

Cele două goluri au fost marcate 
de Țurcan (Dinamo) și Oblemenco 
(Rapid).

Joi Rapid va evolua la Cîmpina-

PROGRESUL — DINAMO 2-3 (1—0)

Duminică s-a disputat pe stadionul 
din str. dr. Starcovîci meciul amical 
dintre echipele Progresul și Dinamo 
menit să asigure continuitate în pre
gătire ambelor echipe. Pentru Dinamo 
meciul a fost un excelent prilej de a 
încerca o serie de tinere elemente. S-a 
jucat deschis dar s-a ratat mult de am
bele părți... „remarcîndu-se“ în această 
direcție, în special, Progresul.

Dinamo a fost condusă timp de 70 
de minute cu 2—0 prin punctele înscri
se de G. Stanciu (min. 37) și Al. Con- 
stantinescu (min- 63), dar în final dina- 
moviștii își revin și egalează prin Pigu- 
lea (min. 70) și O. Popescu (min. 77). 
Se părea că meciul era jucat dar dina- 
moviștii au înscris punctul victoriei în 
ultimul minut de joc prin același Pi- 
gulea.

DINAMO: Datcu (Uțu) — Anghel 
Vasile, Halagian, Nunweiller IV, Tă
nase — Petru Emil, Popescu — R. 
Alexandru, Pigulea, Ene II, Lucescu.

PROGRESUL : Cosma (Mîndru) — 
Măndoiu, Ioniță, Peteanu, I. Popescu 
(Stanciu) — Știrbei, Mafteuță — G. 
Stanciu, Constantinescu, Șt. Georgescu 
(I. Constantin), Baboic.

SIMION STAN — coresp.

Lotul de tineret 
a plecat la Tbilisi
Ieri dimineața a părăsit Capitala 

plecînd la Tbilisi echipa de tineret a 
țării noastre, care va întilni miercuri 
formația de tineret a Uniunii Sovietice. 
Au făcut deplasarea următorii jucători: 
Duca (Crișul), Gaboraș (U.T.A.) — 
portari, Al. Georgescu (Progresul), 
Stoenescu (Dinamo Pitești), Petescu 
(Steaua), D. Nicolae (Steaua), Ștefan 
(Dinamo București) — fundași, Năftă- 
năilă (Steagul roșu), Raksi (Steaua), 
Pescarii (Steagul roșu) — mijlocași, 
Năsturescu (Rapid), Frățilă (Dinamo), 
FI. Voinea (Steaua), N. Naghi (Dinamo 
Pitești), Haidu (Dinamo București).

TRABANT-COMBr: Bako Iștvan — Ti
mișoara, Meșteru Voicu — București, 
Movileanu Toader — Tecuci, Toma C, 
Ion — Craiova, Cohn Albert, Nicolae Ro- 
galschl Virgil și Romalo Tudor — Bucu
rești.

• NU UITAȚI PRONOEXPRESUL 
BE NUNE:

Depuneți din vreme buletinele pentru 
concursul PRONOEXPRES de mîine, 
care beneficiază de premiul excepțional 
de 25.000 lei acordat, prin tragere la 
sorți, unei variante de categoria a n-a, 
în cazul neexistenței vreunei variante 
cîștigătoare la categoria I.

★i
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 23 din 6 iunie 1965:
Categoria 1: 1 variantă a 60 394 lei; 

Categoria a Il-a: 3 variante a 21 808 
lei,- Categoria a III-a: 65 variante a 
1 083 lei,- Categoria a IV-a: 344 va
riante a 263 lei; Categoria a V-a: ; 
1 473 variante a 61 lei; Categoria a 
Vi-a: 5 413 variante a 23 lei.

Premiul de categoria I a revenit • 
participantei Diaconescu Filofteia 
din Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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REMIZA, CU

14 (prin telefon). —
înainte de încheierea

CELE- 
NOU

ț HAMBURG,
Cu trei runde

.turneului final, echipa Uniunii So- 

. victice menține un avans substanțial 
de puncte față de următoarele clasa
te. în schimb, rămîne deschisă lupta 
pentru locul doi, unde concurează cu 
șanse apropiate echipele Iugoslaviei 
și Ungariei, iar între formațiile Ro
mâniei și R. F. Germane urmează să 
fie decisă deținătoarea locului patru, 

în runda a 7-a, șahiștii români au 
întîlnit pe cei sovietici, 
echilibrată la primele 
s-.au înregistrat remize 
Gheorghiu —■ Petrosian, 
Ciocîltea, Ghițescu —
Gilnsberger — Stern. O frumoasă vic
torie a fost obținută de Radovici la 
masa a patra, unde jucătorul român 
a reușit să-l învingă — după între
rupere — pe marele maestru Bron
stein. La următoarele mese, însă, șa
hiștii sovietici au acumulat avantaj 
decisiv: Averbach — Szabo 1—0,
Stanciu — Krogius */2—*/2, Boleslav- 
schi — Pavlov 1—0, Botez — Lein 
0—1, Lutikov — Voiculescu 1—0. 
Una din cele mai disputate partide

Lupta a fost 
mese, unde 
în partidele 
Korcinoi — 
Smîslov și

PETROSIAN

a fost cea dintre Korcinoi și 
tea. La întrerupere, șahistul sovietic 
deținea un avantaj de poziție, dar 
fostul campion român a înscris în plic 
singura mutare bună, care i-a asigu
rat, la continuare, egalitatea. Scorul 
final al meciului: U.R.S-S. — România

O rezistență neașteptată a opus 
echipa R. F. Germane în fața Unga
riei. Șahiștii maghiari n-au reușit să 
se distanțeze decît la 1 punct de ad
versarii lor : 572—4‘/2. Au fost decise 
următoarele partide : Bilek — Schmid 
0—1, Lengyel — Pfleger 1—0, Forin- 
tos — Kossler 0—1, Honîi — Hubner 
0—1, Dely 
Besser 1—0, Novarovsky 
schmidt 1—0. în

Fără istoric a 
via — Olanda: 
masă, Ivkov și-a 
Iui Donner.

Clasamentul: U.R.S.S. 47, Iugosla
via 41, Ungaria 39, România și R. F. 
Germană 2^/2, Olanda 24.

Ciocîl-

Weisse 1—0, Flesch — 
Fatinen- 

resf, remize.
fost meciul Iugosla- 
7l/2—2‘/2. La prima 
luat revanșa asupra

Astăzi la Mamaia
unim—n'iiiii trirrmnr n

Start in competiția internațională

|DIN TOATE
3 SPORTURILE
I
3
I
3

ATLETISM

rezultate înregistrate 
de la Montbeliard 

m Campbell (Anglia) 
Jindra (B. S. Ceho- 
m; 5000 m Salomon

(Franța) 8:51,6; 400 m 
(R.P. Polonă) 46,6.

Iată cîteva 
în concursul 
(Franța): 200 
21,2; prăjină 
slovacă) 4,40 
(Franța) 14:07,2; 3000 m obstacole 
Texeraux 
Badenski

de tenis
Ultimele amănunte organizatorice 

fiind puse la punct, cele patru te
renuri de tenis de la Mamaia își 
așteaptă oaspeții parti cipanți la 
concursul internațional „Cupa Ma
maia". Sportivii străini au sosit, 
astfel că marți se dispută primele 
meciuri. Programul de astăzi cu
prinde patru partide : R. P. Chine-

Au luat sfîrșit campionatele europene 
de haltere

ză—R.D. Germană, R. P. Română 
(tineret) —R.P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă—R.P. Ungară și R.P. Bul
garia—R. P. Română (seniori).

Competiția se anunță interesantă 
și ea este așteptată cu nerăbdare 
de amatorii tenisului din Constanța 
și Mamaia ca și de vilegiaturiștri ro
mâni și străini aflați la odihnă pe 
litoral. De aceea sperăm ca numă
rul celor care vor asisia în cele șase 
zile ale concursului să fie cit mai 
mare.

I
3 
I 
I
I
3
3

BOX

3
I
I
I 
I
I

francez Rene Libeer 
canipion european pro- 

In

Boxerul 
este noul . 
fesionist la categoria muscă, 
meciul disputat Jia Lille el l-a în
vins prin k.o. tehnic în rundul 
15 pe elvețianul Paul Chervet. 
Rene Libeer este în vîrstă de 28 
de ani. El cucerește pentru prima 
oară titlul de campion profesionist 
al Europei. în cariera sa de ama
tor a fost învins la puncte de 
boxerii români Mircea Dobrescu 
și Puiu Nicolae.

GIMNASTICA

I
I
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Un exemplu 
de voința...

Au luat sfîrșit campionatele europe
ne de haltere desfășurate timp de 6 
zile la Sofia. Titlul de campion la ca
tegoria grea a revenit sportivului 
maghiar Karoly Ecser, care a realizat 
Ia cele trei stiluri un total de 505 kg 
(170—147,5—187,5 kg). Pe locurile 
următoare s-au clasat Ivan Veselinov 
(R. P. Bulgaria) — 490 kg (165—135— 
190 kg), Kurt Stemplinger (R.D. Ger-

mană) — 475 kg, Mauno Lindroos 
(Finlanda) — 462,500 kg, Paul Foule- 
tier (Franța) — 460 kg, Sakari Puuw- 
jas (Finlanda) — 447,500 kg.

Clasamentul pe echipe : 1. R. P. Po
lonă 32 puncte; 2. U.R.S.S. 31 puncte; 
3. R. P. Ungară 22 puncte; 4. R. P. 
Bulgaria 20 puncte; 5. R. S- Ceho
slovacă 11 puncte ; 6. R. D. Germană 
II puncte.

Voleiul feminin va fi menținut

în programul J. 0. din Mexic

Lovitură de teatru** in Turul ciclist al Angliei
LONDRA (Agerpres). —- Turul ci

clist al Angliei (ca și cel al Austriei 
de săptămîna trecută) s-a încheiat cu 
o veritabilă „lovitură de teatru". Înain
tea ultimei etape, Morecambe-Black- 
pool, organizatorii au anunțat că patru 
alergători, printre care și liderul clasa
mentului, spaniolul Pedros Santamarina, 
au fost descalificați pentru folosirea de 
■medicamente „stimulatoare". Decizia a 
fost luată în unna raportului făcut de 
medicii cursei, care au luat probe la 
analiză după fiecare etapă, in afara 
lui Santamarina au fost eliminați alți 
doi cicliști spanioli și alergătorul en
glez Ken Hill.

în urma descalificărilor pronunțate de 
arbitri, polonezul Janiak a îmbrăcat 
tricoul galben la plecarea in etapa a 
14-a, dar nu l-a putut păstra pină la 
capăt. Turul Angliei a fost cîștigat de

4 4 4 > 44 4 4 4 444-444 444 444444-44-4-4 
După cum am anunțat, la începutul acestui sezon, cunoscutul atlet t 
belgian Gaston Roelanls, campion olimpic la 3 000 m obstacoie. a X 
șuieri! un accident. La puțin timp însă. Roelants și-a început antre- Ț 
namenteie cu mina in gips. Ba mai mult, el a participat și la cîteva Ț
concursuri. Cînd a apărut pe stadionul Heysel din Bruxelles în +■
cursa de 5 000 m (priviți fotografia alăturată) publicul l-a aclamat. T 

Intr-adevăr, el a oferit un frumos exemplu de voință Z

englezul L. West, care a sosit primul 
la Blackpool, cu un avans de 3 minute 
față de pluton. Janiak a ocupat locul 
doi, la 4:12,0. Pe echipe a cîștigat 
li. P. Polonă urmată de Anglia, Țara 
Galilor și Suedia. Echipa Spaniei a fost 
descalificată.

MEXICO CITY 13 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția „Associa
ted Press**, un purtător de ruvînt al 
comitetului olimpic mexican a declarat 
că în programul Jocurilor Olimpice 
din 1968 de la Mexico City va fi men
ținut și voleiul feminin. Purtătorul de 
cuvînt subliniază în declarația sa că 
propunerea menținerii voleiului femi
nin în cadrul J. O. de la Mexico City 
a fost făcută de Comitetul olimpic 
mexican și că ea a fost acceptată de 
lucrările C.I O. de la Lausanne (Elve
ția). Se mai precizează că judo-ul va 
continua să figureze în programul 
J. O., dar că acest lucru va fi defini
tivat după desfășurarea lucrărilor 
C.I.O., programate în octombrie la 
Madrid.
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Foto : „Miroir Sprint"

Ziarele din capitala Belgiei au, Ziarele din capitala Belgiei au cu- 
j prins în cronicile și comentariile lor, 

publicate luni, aprecieri elogioase la 
adresa rapidiștilor bucureșteni, victo
rioși în finala „Cupei campionilor eu
ropeni” la volei. Iată, mai jos, un 
comentariu asupra pasionantei dispu
te de duminică de la Bruxelles, primit 
prin telex de la redacția cotidianului 
belgian de specialitate, „Les Sports" :

A fost nevoie de trei întîlniri, din
tre care cea decisivă în cinci seturi, 
pentru a putea fi cunoscută echipa de 
club campioană a Europei. Aceasta 
nu se vede în fiecare zi... Fără îndoia
lă, pitblicul bruxelez, venit în număr 
mare la noua sală a complexului „Po
seidon”, a fost răsfățat prin faptul 
că a putut admira lupta hotăritoare, 
fără să-i uităm pe numeroșii telespec
tatori care au urmărit „în direct** 
palpitanta luptă.

Avantajul a fost întâi de partea bul
garilor, dar mai buna pregătire fizi
că a românilor și-a spus pînă la urmă 
cuvîntul. Publicul — și articolele din 
ziare confirmă în unanimitate acest 
lucru — a fost impresionat în special 
de inteligența de joc a românilor, in
teligență care avea, de altfel, să le 
permită să biruie în întrecerea cu for
ța de atac a bulgarilor.

Aceasta este adevărata lecție pe 
care oricine dintre cei prezenți a pu-

detut-o trage de pe urma întâlnirii 
neuitat de duminică. Românii, cu mai 
multe atuuri decît adversarii lor, au 
triumfat și datorită superioarei lor 
coeziuni și, mai ales, grație facultății 
de a se adapta la circumstanțele jo
cului. Cînd ei au trebuit să-1 înlocu
iască (cu Costînescu) pe Nicol au, unul 
dintre cei mai experimentați jucători 
ai lor, dar care nu era în cea mai 
bună zi a sa, rapidiștii au dovedit că 
dispun și între voleibaliștii lor de re
zervă de valori remarcabile, știind să 
găsească în aportul acestora forțele 
noi care aveau să-i facă irezistibili ia 
momentul oportun. Pentru că, după 
ce pierduseră primul set, românii își 
pierduseră oarecum și calmul, iaT cînd 
fuseseră nevoiți să se încline și în- 
tr-al treilea nu li se mai acordau prea 
multe șanse. Și iată că tocmai atunci, 
mulțumită și schimbărilor operate în 
formație, dar mai cu seamă sub im
pulsul lui Aurel Drăgan, realmente 
extraordinar, românii s-au dezlănțuit 
pur și simplu, învingînd fără drept de 
apel. Cuvinte de elogiu suplimentar 
i se cuvin astfel lui Aurel Drăgan 
care, luptând din plin în apărare de-a 
lungul primelor trei seturi, a fost tot
odată, după părerea noastră, princi
palul ziditor al victoriei echipei de 
volei Rapid București în finala „Cu
pei campionilor europeni”.

La Modena a lunt sfîrșit com
petiția internațională masculină de 
gimnastică dotată cu trofeul „A. 
Braglia“. Primul loc a fost ocu
pat de italianul carminucej cu 
57,40 puncte urmat de Kubicka' 
(R.S. Cehoslovacă) 56,3*5 puncte și 
Karazov (URSS) 56,30 puncte. Pe 
echipe a cîștigat Italia cu 112;75 
p, urmată de U.R.S.S. 112,40 p.

SCRIMA

Floretista poloneză Elisabeta 
Czimermian a terminat învingă
toare în turneul internațional de 
la Goeppingen. Pe locul II s-a 
clasat Helga Mees (R.F. Germană) 
urmată de Colette Flesch (Luxem
burg) și Schmidt (R.F.G.), Puicii 
(R.F.G.) și Petris (Franța).

TENIS

Turneul internațional de tenis 
de la Bruxelles a fost cîștigat de 
australianul Ken Fletcher, care în 
finală a dispus cu 11—9; 4—6; 6—2 
de Mandarine (Brazilia). La fe
minin, primul loc a revenit ju
cătoarei belgiene Christiane Mer- 
celis, învingătoare cu 6—2; 9—7 
in meciul cu Carmen Coronado 
(Spania).
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I MOM tXU—

Iată echipa Feijenoord — campioana Olandei. In rindul de sas (de la 
stingă la dreapta): V eldhoen, Libregts, Pieters Graatland, Haak, Romeijn 

și Ktaay. in rindul de jos: Berghloz, Groot, Kruvier, Venneker ți 
Bouwmesier

I 
u

Cu balonul rotund în jurul lumii

campioanele 
franței și P. D. 

@ finala „Cupei 
fnter-Juventus

® Uruguay s-a oaiiiicat 
în turneul final al C.n. © Au fost 
desemnate 
Iugoslaviei,
Germane 
flatter:
© Dezacord în programarea 
finalei „Cupei mondiafc“ 
® riîinc la Dud ape st a: 
fercncvaros-naneftestcr United

ÎNVINGÎND și în meci revanșă re
prezentativa statului Peru (2—1), e- 
chipa Uruguayului s-a calificat în 
turneul final din Anglia. Este a doua 
echipă calificată, prima fiind Mexicul. 
Clasamentul grupei se prezintă astfel : 4 ----------- ----

4
4

După meciurile de 
mentele grupelor I și 
nariile campionatului 
zintă astfel :

Uruguay 
Peru 
Venezuela

400 11:2 8 
2 0 2 8:6 4 
0 0 4 4:15 0 
duminică, clasa- 
VI din 
mondial

prelimi- 
se pre-

CRUPA I :
Bulgaria 1 1 0 0 4:0 2
Belgia 1 1 0 0 1:0 2
Izrael 2 0 0 2 0:5 0

GRUPA VI
Ungaria 2 1 1 0 2:1 3
R.D. Germană 1 0 1 0 1:1 1
Austria 2 0 1 1 1:2 1
PARTIZAN BELGRAD ESTE NOUA

CAMPIOANĂ A IUGOSLAVIEI 
Iată situația primelor clasate :
1. Partizan
2. Sarajevo
3. Steaua roșie

ÎN CAMPIONATUL FRANȚEI, 
primele locuri s-au clasat :
1. Nantes 34 16 11 7 66:45
2. Bordeaux 34 16 9 9 43:32
3. Valenciennes 34 14 12 8 52:30

• CAMPIOANA R. D. GERMANE 
este formația Vorwărts Berlin. Din 
pruna categorie au retrogradat Motor 
Steinach și Neubrandenburg.

ÎN SEMIFINALELE „Cupei Ita
liei" Juventus a dispus de F. C. To
rino cu 1—0 (0—0) și s-a calificat în 
finala competiției. în cealaltă semifi-

27 18 5 4 57:30
27 15 5 7 48:33
27 13 8 6 49:37

41
35
34
pe

43
41
40

s-au întîlnit Intemazionale șinală
A. S. Roma. Partida s-a desfășurat în 
capitala Italiei și a oferit o întrecere 
deosebit de pasionantă. Roma a con
dus la pauză cu 2—0, iar în repriza a 
doua Inter a egalat. în prelungiri, nici 
una din formații n-a mai înscris nici 
un gol. Pentru a se desemna echipa 
învingătoare, ambele formații au be
neficiat de 6 penaltiuri. Suarez (Inter) 
a executat toate cele 6 lovituri de la 
II m și le-a fructificat, în timp ce 
Manfredini (Roma) a transformat doar 
4 penaltiuri.

NU S-A STABILIT nici pînă acum 
data primului joc pentru „Gupa mon
dială" dintre Intemazionale și Inde- 
pendiente Buenos Aires. Argentinienii

au propus 30 iunie, dar italienii nu 
au acceptat-o, deoarece de la această 
dată jucătorii milanezi intră în con
cediu. Conducerea echipei Inter a 
propus ca prima întâlnire să aibă loc 
în septembrie, dată care nu convine 
însă fotbaliștilor de peste Ocean. în 
cazul cînd cele două formații nu vor 
ajunge la un acord, programarea se va 
face automat de către U.E.F.A.

• MIINE se dispută Ia Budapesta 
al treilea joc dintre Manchester Uni
ted și Ferencvaros Budapesta din ca
drul semifinalei „Cupei orașelor târ
guri",

• Campioana olandeză Feijenoord a 
dispus de selecționata Indoneziei cu 
6-1 (1-1).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
S3

Surprize in „Cupa Davis"ia tenis
S-au încheiat meciurile din sferturile 

de finală ale „Cupei Davis” la tenis (zo
na europeană). Rezultatele nu sînt lip
site de surprize. La Praga, Cehoslovacia 
a eliminat Italia cu 3—2. 'Pietrangeii a 
cîștigat ambele simpluri, iar Holicek și 
Javorski au dispus de Merlo. Dublul a

re venit, de asemenea, cehoslovacilor. La 
Paris, Franța a cîștigat detașat (5—0) în 
fața Iugoslaviei, Alte rezultate: Africa 
de sud — Anglia 3—2, Spania — R.F.G. 
4—1. în semifinale se întîlnesc Ceho
slovacia — Spania și Franța — Africa 
de sud
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