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„Electronica"Întîmpinarea însemnări de la

NGRESULUI

HIDOLUI

, țrei să asculți meciul Româ- 
I— Portugalia, ori să urmă- 

•4 finala dintre „Inter" și 
fica ? Nimic mai ușor. Deș
ii aparatul de radio sau te- 
zorul și te instalezi comod 
fotoliu. Frumoasă piesă !

,4e modernă, imagine clară, 
oritate perfectă... $i totuși, 
ultimul tip. Fac ce fac cei 

•la „Electronica" și cînd zici 
aparat modern ca al tău nu 

k există, scot un nou tip de 
îeptor sau televizor. Cum îl 
tot" ? Vă spunem noi, care 
m vizitat zilele trecute... A- 
îă la capătul unei benzi un 
fiu metalic pentru „Select" 
,1 „Carmen" și cît te învîr- 
iti, cît te sucești, ajunge la

★ ★

Ing. Lia Manoliu, maesfră emerită a sportului, în fața 
planșetei, lucrînd pe o coordonată a viitorului

Foto : A. Neagu

nouă asociație sportivă
La întreprinderea de siloz 
n Roman unde lucrează nu- 
eroși tineri și tinere a luat 
înță, recent, o asociație spor- 

celălalt capăt al liniei unde se 
pune eticheta: „Nu mă răstur
nați !“.

L-am întrebat pe sportivul 
fruntaș Constantin Toma — re- 
glor la secția montaj — din 
cîte piese este format un aparat 
de radio. Ei bine, pînă să ajun
gă la dv. vestea despre golul 
marcat de Sorin Avram, ea 
trebuie să treacă prin vreo 20 
de bobine, 4—5 lămpi, 60 de 
sîrme și sîrmulite și încă prin 
vreo 100 de condensatori, de- 
fazori, modulatori, oscilatori 
etc. Treabă, recunoașteți, des
tul de complicată pentru con
structori. Făcută însă cti sîrgu- 
intă și pricepere, cu dragoste 
pentru frumos, cu multă, foarte 
multă dăruire. O mică comple
tare la acest capitol al hărni
ciei. Cînd am fost noi, stația 
de radioamplificare a uzinei a- 
nunta : „Astăzi, colectivul uzi
nei Electronica raportează o 
cifră însemnată. Pînă in pre
zent, am produs 2 000 000 apa- 

★

tivă. Cei 80 de membri UCFS 
înscriși au propus ca asociația 
lor să se numească Recolta.

George Groapă—coresp. 

rate de radio cu tuburi și tran
zistor!. De asemenea, din anul 
1961 pînă acum, s-au produs 
220 000 televizoare de diferite 
tipuri și dimensiuni. Felicitări, 
dragi tovarăși și succes în în
deplinirea angajamentelor luate 
în cinstea celui de al IV-lea 
Congres al partidului !"

Cîteva cuvinte despre aceste 
entuziaste angajamente. Printre 
cei 2 400 de sportivi ai asocia
ției Electronica se află și șeful 
de brigadă Constantin Popescu. 
Tînărul este fotbalist (dumini
că joacă primul meci de barai 
pentru promovarea în „C”) și 
are în brigadă 32 de lăcătuși 
și mecanici, unul mai destoinic 
decît celălalt. în cinstea Con
gresului partidului s-au anga
jat, printre altele, să facă eco
nomii la materiale in valoare 
de 10 875 lei. Au realizat, pînă 
în prezent, 15 000 lei!

Voleibalista Ileana Mohole 
este tehnolog de producție la 
secția televizoare. Tot aici, la 
benzile de reglaj-montaj, lu 
crează și inginerul Ion Stănes- 
cu, care la recenta competiție 
internațională «Cupa Mamaia" 
a ocupat locul VI în clasamen
tul general. Cum întîmpină a- 
cest harnic colectiv de munci
tori cel de al IV-lea Congres al 
partidului: cu o depășire luna
ră a planului de producție cu 
5 la sută. Adică, cu circa 285 
de casete-televizoare peste 
plan ! Și exemple de acest fel 
sînl sute. Proiectele de Directi
ve ale partidului au însuflețit 
spre fapte mari pe toți munci
torii, tehnicienii și inginerii 
de aici.

V. TOFAN

Echipele fruntașe de șah în întrecere
întrecerile ediției 1965 a cam

pionatului republican de șah pe 
echipe iau sfîrșit în cursul aces
tei luni. Finala competiției este 
programată la Arad, între 22 și 
29 iunie. Opt echipe au cîștigat 
drept de joc în această ultimă 
fază a disputei pentru titlul de 
cea mai puternică echipă de șah 
din țară. Iată-le. în ordine : 
Electronica București — cam
pioana țării, Constructorul Bucu
rești, Progresul București, Pe
trolul Ploiești, Știința Timișoa
ra, Știința Cluj, Crișul Oradea 
și Autorapid Craiova.

Majoritatea șahiștilor noștri 
fruntași sînt angrenați în aceas
tă întrecere. Din rîndurile for

Azi, „examen” la ștrandul 
Tineretului

Azi, de la ora 16, cei peste 600 de participant! la 
primul ciclu al cursului de inițiere in inot de la 
ștrandul Tinerelului dau „examenul" iinal in fafa 
instructorilor și a... părinților. „Absolvenții" vor 
primi „Brevet de Înotător".

Al doilea ciclu își începe activitatea vineri dimi
neață cînd se primesc și ultimele înscrieri.

în fotografie, o imagine de ia o lec[ie cu scindura.

In drum spre... finalele de box

Meciuri disputate în etapa de zonă
Aproape 300 de boxeri din 

întreaga tară au încrucișat mă
nușile, începînd de marți sea
ra, pentru a-și disputa titlurile 
de „campioni de zonă". între
cerile din etapa de zonă, care 
au loc în prezent în orașele 
Constanta, Timișoara, Craiova 
și Galați, pot fi considerate — 
deci — adevărate avanpremie
re ale turneului final (Bucu
rești, iulie). Iată cîteva relatări 
despre aceste întîlniri.

★
CRAIOVA (de la trimisul 

nostru). — Cel mai frumos 
meci al reuniunii l-au furnizat 
semiușorii Gh. Roșea (C. Tur- 
zii) și Fr. Lovaș (Oradea), pri
mul obținînd decizia la puncte. 
La categoria cocoș, N. Puiu 

mației campioane fac parte, 
printre alții, maeștrii Pavlov, 
Reicher, Nacu și jucătoarele Ro- 
dica Reicher și Sanda Filipescu. 
Echipa Constructorului are la 
masa intîi pe fostul campion 
Victor Ciocîltea, iar la cele ale 
fetelor pe maestrele internațio
nale Alexandra Nicolau și Mar
gareta Teodorescu. Progresul va 
fi condus de vechiul jucător de 
turneu dr. Troianescu, iar Pe
trolul are în frunte pe Radovici 
și Partos, cu Maria Pogorevici 
la prima masă a fetelor. Un cu- 
vînt de spus vor avea și celelalte 
formații, în rîndul cărora apar 
numeroși șahiști tineri.

&

(Buc.) l-a învins greu la puncte 
pe băcăoanul V. Ivanovici, iar 
ca o surpriză am notat înfrîn- 
gerea musceleanului Traian Ni- 
colae de către M. Constantines- 
cu (Tg. Mureș). Iată celelalte 
rezultate tehnice : muscă : N. 
Dumitru (Craiova) b.p. I. Pop 
(Reșița); I. Nicolau (Iași) b.p.

La Craiova, la începutul primei reuniuni s-a constatat 
că organizatorii au pierdut din vedere... mănușile. Primul 
meci a IrrTeput Qi 20 de minute mai tîrziu.,. cînd s-au găsit 
mănuși.

Arbitrul : — Cum, printre atiția spectatori n-are nimeni 
niște mănuși ? ' desen de Neagu Rădulescu

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ACTUALITATE^

ȘTIINȚA CLUJ — C.S.M. CLUJ 
4—2 LA POLO

CLUJ 16 (prin telefon). Intr-un meci 
restant din campionatul republican de 
polo, Știința Cluj a întrecut formația 
C.S.M. Cluj cu scorul de 4—2 (1—1, o—0, 
1—0, 2—1). Au înscris : Spiengold, Urcan, 
Pecsi și Danciu pentru învingători, 
Schuller 2 pentru învinși. (St. Tămaș — 
coresp.).

BASCHETBALSȘTII DE LA RAPID 
AU PLECAT LA LUXEMBURG

Echipa masculină de baschet Rapid a 
plecat la Luxemburg pentru a partici
pa la un turneu internațional alături 
de echipe fruntașe din Franța, Finlan
da, Belgia și, bineînțeles, Luxemburg. 
Jocurile vor avea loc în zilele de 19 și 
20 iunie.

V. PINCIU LA OLSZTYN

Intre 20 și 27 iunie se vor desfășura' 
la Olsztyn (Polonia) întrecerile din ca
drul CHIO de călărie la care va parti
cipa și maestrul sportului Vasile Pinciu. 
El va concura cu caii Grațiela, Neron și 
Clasic. După acest important concurs in
ternațional oficial, V. Pinciu va lua 
startul în tradiționala competiție de la 
Aachen (R. F. Germană).

CONCURS DE TENIS DE MASA 
ÎN CAPITALA

In sala de la Stadionul Republicii se 
va desfășura joi și vineri concursul de 
tenis de masă al centrelor de copii din 
Capitală. întrecerile încep, în ambele 
zile, la ora 16,30.

Gh. Vincze (Oradea); C. Pop 
(Craiova) b.ab. 1 N. Vasile 
(Brașov),- cocoș : St. Mihai 
(Muscel) b.p. M. Stan (Buc.) ; 
O. Gorea (Reghin) b.p. C. Nem- 
țeanu (C. Turzii); N. Tudorel

(.Continuare în pag. a 2-a)
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COPIII
Știu 1 Veți fi, poate, dezamăgiți. 

Tocmai acum cînd „Rapidul* este la 
un pas de realizarea vechiului vis al 
înfocaților săi suporteri, în loc să 
scrii despre cum se pregătesc și ce 
fac Ionescu, Dumitriu et comp, te o- 
cupi de copii... Pare neinspirat repor
terul !

Și totuși, nu întîmplător am ales 
acest subiect. Ne-am gîndit să-i lă
săm pe sportivii fruntași să-și vadă 
de pregătiri și să pătrundem în lu
mea celor mici. De altfel, examenul 
cel mai greu, cel al VIITORULUI, a 
fost trecut cu succes de clubul fero
viar. Cum ? In modul cel mai simplu: 
toate secțiile au grupe de copii pe 
vîrste, de pregătirea cărora se ocupă 
cu răbdare și cu mult simt pedagogic

GIULESTIULUI... i
9

un mănunchi de harnici tehnicieni. 
Despre munca acestora, cu toate „ne
cazurile" și bucuriile ei, va fi vorba 
mai jos...

LA DOUĂ.......PORTIȚE"

Profesorul Nicolae Cristescu (vi-1 
mai amintiți de pe vremea cînd juca 
fotbal?) este un... junior în profesia 
de antrenor. Lucrează cu copiii doar 
de trei ani. Dar n-a pierdut vremea 
degeaba, reușind să cîștige de două 
ori campionatul Capitalei și, ceea ce-1 
bucură mai mult, să dea lotului 
primei garnituri trei urmași ai* fot
baliștilor fruntași de azi: Costea Sa- 
vu. Ștefan Vasile și Marian Popescu. 
Ultimul este cea mai autentică spe-

ranță a Giuleștiului, dovedind încă de 
pe acum calități tehnice și fizice ieși
te din comun.

Ne vorbește cu multă dragoste des
pre „țîncii" lui. Ascultîndu-1, înțele
gem cît de greu este să lucrezi cu
copiii, să selecționezi 20 din cei peste | 
700 care s-au prezentat la „trialuri". 
Criteriile ? Intîi se organizează un joc | 
la două porti (sau două... portițe), 
după vîrstă. Pe margine el urmărește I 
mișcarea în teren a copiilor. Acesta 1 
este primul criteriu. După aceea, vi- |

CĂLIN ANTONESCU | 

(Continuare în pag. a 3-a) 
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• RON CLARKE A DEBUTAT ÎN EUROPA CU UN 
RECORD MONDIAL PE 10 000 M • MECIURI IN

TERNAȚIONALE DE FOTBAL
i 

Ieri, la Turku, Ron clarke (Australia), care și-a început turneul 
în Europa, a realizat un strălucit record mondial în proba de 
10 000 m: 28:14,0 (vechiul record îl aparținea cu 28:15,6).

ECHIPA IUGOSLAVIEI ÎNVINSĂ CU 3—0 LA OSLO I
în grupa a III-a preliminară a campionatului mondial, ieri, Ia 

Oslo, echipa Norvegiei a obținut o surprinzătoare victorie în fața 
reprezentativei Iugoslaviei : 3—0 (2—0), prin golurile marcate ds 
Semăn, Nielsen și Berg. Clasamentul grupei ;
Norvegia 4
Franța 3
Iugoslavia 3
Luxemburg 4

3
2
2
0

1
1
1
4

-----r ~ ~~   _______ __ _______ ___ ___ . Franța —J
Iugoslavia, Luxemburg — Iugoslavia și Iugoslavia — Norvegia. 
FERENCV AROȘ ÎN FINALA CUPEI „ORAȘELOR TÎRGURI“ 

Ieri, la Budapesta, în al treilea joc din semifinalele C.O.T.
- - - —-----__ united și s-a calificat

Karaba (min. 43),~'Feaiy-' 
(min. 85),

(0-V

0 
0
0 
0

Au mai rămas de jucat meciurile Norvegia — Franța,

9: 3 
3: 1
4: 4 
3:11

6
4
4
0

rencvaros a învins cu 2—1 pe Manchester 
în finala cu Juventus Torino. Au marcat 
vesi (min. 55) și respectiv Bobby Charlton

SUEDIA — ITALIA 2—2
In meci amical, la Malmo, Italia și Suedia au terminat 

ta te : 2—2. Au marcat în ordine Pascutti (min. 36), Mazzo 
60), Larsson — din penalii în min. 63 — și Person — nun.

(Serviciul nostru de



O după-amiază pierdută...
Tenisul își are spectatorii săi... Nu 

recile de mii care umplu tribunele la 
fotbal, dar sînt spectatori credincioși, 
nelipsiți de la competițiile majore ale 
„sportului alb". Mai puțini, dar pasio
nați pentru sportul pe care-l îndră
gesc. Și — urmare firească — deo
sebit de exigenți.

Un meci interesant, o finală de cam
pionat, adună în tribunele și pe ga
zonul îmbietor de la Progresul pe 
toți iubitorii de tenis ai Bucui eștiului. 
Fără excepție. Se admit doar „ab
sențe motivate"... 
Așa a fost sîmbăta 
trecută cînd, în ul
tima zi a campio
natelor republicane 
aleile pitorescului 
parc de pe strada Dr. Staicovici au 
cunoscut animația specifică întrecerilor 
de tenis. Lumea venise să vadă ulti
mul act al finalelor, să-l vadă pe Ți- 
riac, proaspăt reîntors de la Paris și 
Lugano, să vadă tenis de calitate.

Deziluzie... Ni s-au oferit 20 de 
minute de tenis și acela minor, nein
teresant. A fost lăsată pentru ultima 
zi a campionatelor o singură finală, 
cea mai puțin atractivă, dublul mixt. 
Intre cuplurile Țiriac-Mariana Ciogolea 
și Serester-Ecaterina Horșa s-au jucat 
numai 13 ghemuri (6—-0, 6—1), mai 
toate decise din serviciu sau retur...

NOTE CRITICE

Ne-am prezentat la ora 16, la teren, 
pentru ca peste o jumătate de oră să 
fim din nou în stația de autobuz. Cine 
venise cu întîrziere, a trebuit să se 
întoarcă de la poarta parcului Progre
sul. O după amiază pierdută...

Desigur, vina pentru această situație 
neplăcută o au și jucătorii, în special 
învinșii. Ei nu s-au mobilizat dt de 
cît, pentru a oferi spectatorilor un 
joc de calitate. Dar răspunderea prin
cipală cade asupra organizatorilor. Ei 
au aranjat în așa fel programul între

cerilor, incit vineri 
s-a jucat de dimi
neață și pînă sea
ra, iar pentru sîm- 
hătă a rămas doar 
finala de mixt. Pe 

motivul perturbafiilor cauzate de înttr- 
zierea lui Ion Țirtac (reîntors abia 
joi), cei care au în grijă organizarea 
campionatului republican au recurs la 
soluțiile cele mai expeditive, doar ea 
să vadă competiția încheiată. Și nici 
așa n-au reușit. După ce amînaseră 
pentru luni — la Mamaia — meciul 
Țiriac-Boscli, decisiv la simplu, ei și-au 
dat seama sîmbătă, după terminarea 
„mixtului", că se mai putea juca...

Degeaba. Plecasem cu toții acasă!

RADU VOIA

De la start,
la sosire

(Urmare din 
pag- 1)

Meciuri disputate in etapa de zonă

i.(Medgidia) b.p.
Streche (Ciudano- 

vița); pană: N. Moldovan (Buc.) 
b.ab. 1 M. Pătrățeanu (Brașov); C. 
Odică (Ploiești) b.ab. 3 P. Ganea (Bră
ila) ; ușoară: M. Dumitrescu (Buc.) 
b.ab. 3. A. Cibi (Reghin); mijlocie: 
V. Tecuceanu (Buc.) b.p. C. Nazîru 
(Medgidia).

în general, meciurile primei reuni
uni nu s-au ridicat la un nivel accep
tabil. M. TRANCĂ

TIMIȘOARA (prin telefon). — Cei 
mai bine pregătiți — după prima reu
niune — s-au dovedit a fi boxerii 
antrenați de Dumitru Ciobotaru (Cra
iova) și anume, I. Manea, M. Goanță, 
M. Cornel și C. Bogdan care — de 
altfel — au cîștigat partidele 
manieră clară.

Rezultate tehnice : cocoș : N. 
dreanu (Buc.) b.p. A. Verdeș 
diaș): C. Bulgaru (Iași) b.p. D. Pes
căruș (Tulcea); I. Manea (Craiova) 
b.p. I. Alexandru (Bacău),* C. Soșoiu 
(Constanța) b.p. Gh. Pală (Mediaș) ; 
pană: Gh. Stan (Buc.) b.p. V. Bîrsan 
(Cîmpina) ; I. Sabău (Buc.) b.p. V. Aș- 
teleanu (Reșița); C. Stanciu (Buc.) 
b.ab. N. Teodoru (Galați) ,* M. Goanță 
(Craiova) b.ab. 2 D. Gheorghe (Me
diaș) ; P. Puiu (Oradea) b.p. N. Deicu 
(Brăila); semiușoară : D. Minea (Buc.) 
b.p. Gh. Anton (Buc.); ușoară: M. 
Cornel (Craiova) b.ab. 2 G. Zamfir 
(Buzău); P. Păcuraru (Ciudanovița) 
b.ab. 2 D. Dosan (Tg. Mureș); semi- 
mljfocie: C. Ghiță (Buc.) b.ab. 1 C.

(Craiova) 
mijlocie i 

Cîmpeanti

de o

Mîn- 
(Me<

mijlocie: C. Ghiță (Buc.) 
Imre (Cluj); C. Bogdan 
b.ab. 2 M. Vasiliu (Buc.) ; 
Gh. Preda (Buc.) b.p. P. 
(Buc.l

A. ARNÂUTU — coresp.
GALAȚI (prin telefon). — Surpriza 

galei a futnizat-o tînărul C. Gîndac 
(Brăila) care l-a învins prin K.O. în 
repriza secundă pe Nicolae Băleanu 
(Galați).

Iată rezultatele tehnice : cocoș : 
D. Miron (Buc.) b.p. C. Georgescu 
(Buc.) î pană: Gh. Marcov (Buc.) b.p. 
V. Andrei (Tg. Mureș); D. Fieraru 
(Buc.) b.p. A. Basalic (Galați); semi- 
ușoară: C. Bîzgan (Oradea) b.p. Gh. 
Prescornitoiu (Buc.); P. Vanea (Buc.) 
b.p. M. Cîrciumaru (Tg. Mureș) ; I. 
Crăciun (Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) 
b.p. A. Torok (Cluj); C. Gîndac (Bră
ila) b.k.o. 2 N. Băleanu (Galați); V. 
Gheorghe (Brăila) b.p. I. Borghescu 
(Reșița); ușoară: Al. Spătaru (Ora
dea) b.p. Gh. Popa (Mediaș); semimij- 
locie: I. Hodoșan (Craiova) b.desc. 2 
G. Tîmpescu (Oradea) ,* C. Vasiliu 
(Buc.) b.desc. 3 Gr. Enache (Brăila); 
mijlocie mică: P. Mircescu (Buhuși) 
b.p. I. Pițigoi (Buc.); Em. Constanti- 
nescu (Craiova) b.ab. 3 Gh. Olteanu 
(Sibiu).

GH. ARSENIE și
S. CONSTANTINESCU — coresp.

BRAȘOV. — Timp 
de trei zile, 389 de 
juniori șl aproape 
180 de copii au luat 

parte la etapa regională a campionate
lor școlare și de juniori, respectiv de 
copii. In ciuda timpului complet ne
favorabil, eforturile tinerilor atleți au 
fost încununate cu rezultate mulțumi
toare. JUNIORI I : 100 m : Fulea (Sibiu), 
Hugel (Mediaș) și Trandabur 11,4 ; 
200 m .* Fulea 24,0; 400 m : Cefan 53,6 ; 
300 m : Pintea (Sib.) 2:00.6; 1500 m :
Cefan 4:14,2; 110 mg : David 15,5;
1500 m ob. : Mindru 5,13.4; 3000 m : Ba- 
boș (Tg. Sec.) 10:15,5; 10 km marș :
Pavlovschi 55:05,2; lungime : Ersenle 
7,07; triplu : Dumitrescu 14,22 — rec,
reg.; înălțime : Arlșan (Dumbr.) 1,75 ; 
greutate : Ciocănescu (Codlea) 13,32 ; disc: 
Aldea 37,58; suliță: Keul 50,92; ciocan: 
Sișcovicl 51,13; JUNIOARE I ; 100 m : 
Schall 12,7; 200 m : Ec. Vitalios 27,5; 400 
m: Bujor (Or. Victoria) 67,9; 300 m : 
Boamfă (Făg.) 2:31,0; 80 mg : Oprea 13,2 
lungime : Ec. Vitalios 4,85; înălțime : 
Demetriu (Codi.), Cloțeanu (Sibiu) și 
Patrubani (Med.) 1,40; greutate : Balint 
9,59; suliță : Stoia 28,83; JUNIORI II : 
80 m : Olariu (Sib.) și Tlcușan 9,5; 300 m: 
Tieușan 38,6; 1000 m: Ghișe 2:54,2; 90 mg : 
Cornea 13,1; lungime : Armean (Agnita) 
6,24; greutate: Armean 14,42 — rec. reg.; 
disc; Armean 46,90; ciocan: Ander 51,76; 
JUNIOARE II : 60 m : Damian si Koșa 
8,0; 500 m : Szakacs (Tg. Sec.) 1:21,6; 
60 mg : Schall 9,5; greutate : Varză 11,19; 
înălțime .* Schall 1,43; lungime : Varză 
5,25; suliță : Servațiu (Mediaș) 28,70. 
(C. GRUIA-coresp. reg.).

IAȘI. — Etapa regională a camp, șco
lare. JUNIORI I : 100 m .* Stejaru 11,5; 
lungime : Irlmla 6,55; triplu : Mihălescu 
13,71; JUNIOARE I : 100 m .* Zaharia 12,8; 
înălțime : Cardaș 1,40; greutate : Cioba- 
nu 10,67; JUNIORI II : înălțime : Rinder 
1,70. (M. ROBOTĂ-coresp.).

SATU MARE. Faza regională a camp, 
de juniori și școlare. JUNIORI I : 100 
m .* Seghi (Sighet) 11,4; 200 m .* Kalmar 
(BM) 23,9; 800 m .* Szeibert (Slg.) 2:05,0; 
lungime : Chișu (Tg. Lăpus) 6,32; triplu .* 
Chișu 13.40; greutate : Pișcoran (SM) 
13,58; suliță .* Pișcoran 49,40; JUNIOARE
I : suliță ; Deac (SM) 36,71; JUNIORI
II : 300 m: Iluțlu (SM) 41,1; înălțime: 
Kulik (SM) 1,65; JUNIOARE II: 60 m : 
Strebeli (Sig.) 8,2; 500 m ; Strlmbei (Sig.) 
1:22,9; 60 mg: Petrovici (SM) 10,6; suliță: 
Breja (SM) 34,20; greutate .* Bonea (SM) 
10,84. (A. VERBA-coresp.).
• Concurs de verificare a atleților din 

lotul republican. Deși înscriși mulți din
tre ei, totuși la start abia de s-au pre
zentat eîțiva. De ce ? Greutate : A. Hal
ca 16,59 ; 200 m : V. Popescu 22,4 ; înăl
țime femei: Rodiea Crișan 1,60.
• RUPEA. în localitate va fi organizat 

un centru de pregătire pentru atletism 
sub conducerea prof. Gh. Birt. începutul 
a fost făcut printr-un concurs de selec
ție la care nu participat aproape 100 de 
tineri și tinere. Cîteva rezultate : 400 m 
F : Cornelia Lungu 62,4 ; lungime : Gh. 
Oancea 5,36 ; mingea de oină : I. Dera 
75.00 m. (C. Gruia-coresp. reg.).

Actualități din sportul cu mo
reșteni și-au încheiat 
conducerea antrenorilor
Gh. Zdrinca și C. Nedelcu.

Duminică va 
avea loc 
concursul 
țional de 

celor trei

la Sofia 
interna- 

motocros 
capitale".dotat cu „Cupa

Acest concurs reunește la start spor
tivi din București, Belgrad și Sofia și 
este la a doua ediție a sa. După cum 
se știe, la prima ediție trofeul a fost 
cucerit de reprezentativa noastră.

Fiecare dintre cele trei orașe parti
cipă cu cîte două echipe. Lotul nostru 
din care se vor alcătui cele două 
echipe este format din Tr. 
Macarie, M. Dănescu, Cr. Doviț, 
M. Pop, Al. Șuier, P. Paxino și V. Sa-

• La o săptămînă după 
întrecere internațională, 
noștri vor fi prezenți la sta 
mare concurs internațional de 
cros organizat de clubul sportiv 
gul roșu Brașov. Ei vor evolua 
de alergători de valoare de 
tare printre care : Stu Peters 
Gunter Eicher, Manfred 
Glump (Austria), Fritz 
(R.F.G.), precum și alergători 
Cehoslovacă, R.P. Bulgaria, 
Danemarca și Elveția. Acest 
se va desfășura la clasele 250

Traian Macarie (10) și Mihai Dănescu (7) doi dintre 
-1 - .Li București care ne vaechipei orașului

compone 
reprezenta duminică la Sofia.

Foto : I. Dumitri

vin și va pleca 
la Sofia, unde 
lui oficial vor __ _________ ___ t___
Concursul se desfășoară la clasa 250 
cmc și cuprinde două manșe. în con
tinuare la 25 iulie va avea loc la 
Cîmpina etapa a doua, iar în septem
brie, la Belgrad, cea de a treia și ulti
ma etapă, după care vom cunoaște 
echipa învingătoare. în vederea parti
cipării la acest concurs sportivii bucu-

în 
în 
fi

cursul zilei de vineri 
urma antrenamentu- 
definitivate echipele.

cmc. în competiție au fost înst 
motociclete Maico, Greeves, ( 
R.S.A., Jawa, E.S.O., Husqvarna, ' 
taco, Montesa ș.a.

CONSTANȚA 16 (prin telefon). In 
cea de a doua reuniune a „zonei" din 
localitate au urcat în ring boxerii de 
la categoriile muscă, pană și ușoară. 
Caracteristica generală a meciurilor, 
desfășurate pînă la ora convorbirii te
lefonice, a fost dorința de afirmare a 
unor tineri pugiliști, bine dotați fizi
cește, dar pentru care boxul mai are 
încă... taine (Stoian, Paraschiv, Otvos, 
'Tobă etc.).

Cel mai frumos meci l-au furnizat 
„muștele" Davidescu (Din. Buc.) și 
Paraschiv (Voința Brăila). Boxerul brăi- 
lean a atacat cu lovituri eficace la 
figură, dar Davidescu a știut să punc
teze mai mult, cu directe de dreapta 
și laterale la corp. A învins la puncte 
Davidescu.

Alte rezultate : cat. muscă: I. Nica 
(Crișul Ord.) b.p. I. Stoian (S.P.C. 
Buc.), I. Otvos (A.S.A. Bacău) b.p. 
P. Giurcă (Mureșul Tg. M.), I. Mihăi- 
leanu (Craiova) b.p. C. Tobă (Gaz me
tan Mediaș) ; cat. pană : C. Buzuliuc 
(Din. Cv.) b. ab. II I. Nicolae (Ener
gia Cîmpina).

CH. GOLDENBERG-coresp.

Un nou lider în „Cupa UCECOM 
Ion Ardeleanu (Steaua)

• Duminică la Tîrgoviște sc 
desfășura etapa regională a câmpie 
tului republican de viteză pe circ 
unde vor participa reprezentati' 
orașelor Ploiești, Buzău, Moren* £ 
pina și Tîrgoviște. Primii doi 
la fiecare categorie de capacitate 
califică în etapa interregională a c: 
pionatului republican ce se va det 
șura în iulie la Pitești.

CICLISM
16 
la

TG. MUREȘ, 
(prin telefon de 
trimisul nostru). E- 
tapa a IV-a a „Cu- 
fost împărțită în 

contra timp
pei UCECOM' a 
două semietape. Prima 
individual — s-a desfășurat miercuri 
dimineață pe ruta Cluj — Apahida— 
Cluj (20 km). Startul s-a dat din două 
în două minute în ordinea inversă 
a clasamentului general individual. 
Parcurgînd traseul într-un ritm con
stant, atît la ducere cît și la înapo
iere, Ion Ardeleanu a cucerit pe me
rit primul loc. Iată de altfel ordinea 
primelor locuri: 1. I. Ardeleanu
28:40; 2. Fr. Gera 29:09; 3. G. Moi
ceanu 29:11.

Semietapa a Il-a, Cluj—Tg. Mureș 
(110 km), a avut loc după amiază. 
La punctul de cățărare de la Feleac 
(km. 8) a trecut primul W. Ziegler. 
Plutonul a rulat, apoi, compact pînă 
în apropiere de Turda unde cicliștii

DIN JOI ÎN JOI

s-au pregătit să-și dispute sprintul 
din centrul orașului. Ordinea: S. 
Ariton, Linde, Drăghicioiu, Atanasof. 
Acțiunea decisivă se petrece cu 25 
de kilometri înainte de sosire, cînd 
evadează N. Niculescu și austriacul 
Miiller. Ei intră primii în Tg. Mureș. 
La demaraj cîștigă N. Niculescu (2h 
51:41), urmat — în același timp — 
de Miiller. Plutonul a sosit după 46 
de secunde. Clasamentul etapei: 1. 
N. Niculescu 3h.l9:38; 2. I. Ardeleanu 
3h;20:07; 3. Muller 3h.20:21.

Clasament general individual : 1.
ION ARDELEANU (STEAUA) 15 h. 
00:55; 2. N. Niculescu (Steaua) la 36 
sec.; 3. Ion Stoica (Steaua) la 39 sec;. 
4. W. Ziegler (Dinamo) la 1:05; 5. 
Fr. Gera (Steaua) Ia 1:19; 6. G.
Moiceanu (Dinamo) la 1:21; 7. Linde 
(Start Varșovia) la 2:04. Echipe: 
1. STEAUA I 45 h.05:24; 2. Dinamo la 
8:52; 3. Steaua II la 10:56; 4. O.R.B. 
Viena la 11:52; 5. Septemvri Sofia la 
12:21 etc. Joi este zi de odihnă, iar 
vineri are loc etapa a V-a pe ruta 
Tg. Mureș — Miercurea Ciuc (160 
km).

• Tot duminică, la Tr. Severin, 
stadionul orășenesc, va avea loc 
concurs demonstrativ de dirt-track 
un concurs motociclist de obstacole 
care vor lua parte sportivi din lo 
litate. La concursul de dirt-track 
lua startul I. Cucu, Al. Șinca, Al. D 
cu, R. Jurcă, M. Alexandrescu, 
Pop și alții.

• Pentru cuplajul de fotbal PROGB 
SUL — ȘTIINȚA CLUJ și STEAUA 
C.S.M.S. IAȘI din 20 iunie de pe stad) 
nul Republicii, biletele se găsesc 
vînzare la casele obișnuite : str. I 
Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 
agenția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioam 
Republicii, „23 August", Dinamo și 
iești.

Gi

Din cauză că terenul de fot
bal al asociației sportive Mine
rul din Baia Sprie nu este bine 
protejat cu șanțuri de scurgere a 
apei, în ziua de 6 iunie, terenul 
a fost complet inundat iar a- 
pele au adus pe teren un coteț 
eu un porc.

V. Săsăranu—coresp.

La meciul de la Cluj dintre 
Clujeana și C.F.R. Timișoara au 
«fost delegați doi arbitri din... 
Bîrlad și Unul din... Iași. (Total 
cheltuieli 1837 lei !).

P. Radvanyi — coresp.

V-’NOE; — Să nu ziceți că In călă
toria noastră n-ați văzut toate minu
nile lumii I Iată aici încă una dintre 
«ie : terenul de iotbal din Baia Spriell

Alo I Colegiul central ? Cum, 
ne-afi delegat arbitri numai de la 50 
km distanță ? Și-n cazul ăsta ce-o să 
lacem cu banii rămași din Încasări?

cc 
pe

• La bazinul acoperit Floreasca 
tinuă cursurile de inițiere la înot 
tru copii. înscrieri la bazin.

Desene ac s. novac
In cabina unde se îmbracă 

jucătorii echipelor de fotbal 
„Tractorul" și „Unirea** din com. 
Bălceștl, raionul Oltețu, se cresc 
viermi de mătase.

I, Mihai—coresp.

— Ai primit un gol și mai și rlzi!...
— Ce vrei să tac ? Mi-a intrăt un 

vierme de mătase .sub tricou și mă 
gîdilă de mor 111

TRAIAN IOANIȚESCU



„Cupa balcanică44 Cu Ilie Oană despre meciul de la Lisabona

farul învingător la scor 
în Iugoslavia: 4-0 (0-0) 

cu Vardar Scoplje
Ieri, la Skoplje în R.S.F. Iugoslavia 

l-a disputat meciul de fotbal Vardar 
Skoplje-Farul Constanța, din cadrul 
„Cupei balcanice", încheiat cu victoria 
Farului: 4—O (0—0). După cum se 
vede și din rezultat, Farul s-a impus 
în repriza a doua. Trei dintre cele 
patru goluri au fost înscrise de Ologu.

In urma acestui rezultat, clasamen-
tul seriei a Il-a din cadrul „Cupei
balcanice" arată aistfel :

1. Farul Constanța 3 2 1 0 6:1 5
2. Spartak Plovdiv 4 1 1 2 6:6 3
3. Olimpiakos Pireu 1 1 0 0 3:1 2
4. Vardar Skoplje 2 0 0 2 1:8 0

Vagonul Arad învingătoare
în R. D. Germană

DRESDA, 16 (Agerpres). — Echipa 
de fotbal Vagonul Arad, care între
prinde un turneu în R. D. Germană, 
a jucat marți seara la Dresda cu for
mația locală S. C. Einheit. Prestînd 
un joc de bună factură, fotbaliștii 
români au repurtat victoria cu sco
rul de 4—2 (2—1). Punctele echipei 
arădane au fost marcate de Moț, 
Boroș, Macavei și Schweininger.

MINERUL BAIA SPRIE— 
CHIMICA TÎRNĂVENI 2-0 (1-0)

BAIA SPRIE, 16 (prin telefon). 
Meci specific de campionat, în care 
ambele echipe s-au întrebuințat se
rios pentru cele două puncte puse în 
joc. Minerul a cîștigat pe merit prin 
golurile marcate de Csoma (min. 41 
din 11 m) și Dorjanschi (min. 71). 
Meciul a fost amînat din etapa a Xl-a 
a returului categoriei C, seria Nord.

ALEX. DOMUȚĂ, coresp.

Despre
S-a încheiat o 

nouă ediție a cam
pionatelor republicane de seniori. Ne 
propunem să consemnăm pe scurt 
unele observații pe marginea compe
tiției.

întrecerea floretiștilor a stat, mai 
mult ca de obicei, în atenția antreno
rilor noștri. Ei urmau să vadă în ce 
măsură trăgătorii de la această probă 
au reușit ca — paralel cu continua 
îmbunătățire a pregătirii fizice — să 
elimine unele impurități de stil, să 
devină mai combativi, să gîndească 
tactic mai mult. Dintre toți, Falb a 
realizat aproape integral aceste obiec
tive. El a dovedit că posedă toate 
calitățile pentru a deveni un floretist 
complet : rezistență în regim de efort 
maxim, bagaj tot mai larg de cunoș
tințe tehnice, un excelent simț al lamei 
și o bună mobilizare psihică. Șt. Hau- 
cler a mers și el în... întîmpinarea 
obiectivelor amintite, dar a capotat pe 
.linia de sosire" (în turneul final al 
manșei a Il-a), în principal — datori
tă efortului depus în ziua precedentă, 
cînd a cucerit spada. Față de valoarea 
sensibil apropiată a trăgătorilor noștri 
fruntași este greu să realizezi, în inter
val de două zile, succese maxime. 
Haucler ar fi trebuit să țină seama 
de această realitate și să-și concen
treze eforturile către proba care ne 
interesează cel mai mult la această
oră, floreta. Fără handicapul din luna 
mai, Drîmbă, așa cum a tras în „re
priza” a doua a finalei, n-ar fi scăpat 
locul I. In evident progres pe firul 
maturității tactice, Drîmbă rămîne un 
floretist de nădejde. Csipler, trăgător 
specific de echipă, s-a evidențiat mai 
puțin Ia „individuale". în atenția spe
cialiștilor trebuie să se afle în conti
nuare, Weissbock și Cando, două ele
mente tinere, de mare viitor.

în confruntarea floretistelor, Olga 
Orban-Szabo, fruntașă în prima man
șă, a rezistat cu succes „replicii" foarte 
viguroase a Măriei Vicol, deosebit de 
activă (a se citi ofensivă) la această 
ediție a competiției. Lucru îmbucu-

R. P. Română— U.R.S.S. 4-3 (1-2)

Prin telefon de la trimisul
TBILISI, 16. Cei 35 000 de specta

tori, care s-au dovedit buni cunoscă
tori ai fotbalului, au aplaudat la sfîr- 
șitul meciului, la scenă deschisă, echipa 
noastră de tineret. Erau aplauze pe 
deplin meritate, care subliniau jocul 
excelent al fotbaliștilor români. îu- 
vingînd oboseala călătoriei din ajun, 
formația noastră a dat dovadă de o 
mare putere de luptă. Ea a reușit să 
obțină o victorie frumoasă în fața 
echipei antrenată de cunoscutul spe
cialist Grigori Xacialin.

Avînd în față o formație alcătuită 
din jucători bine dotați fizicește, fot
baliștii noștri au reușit să cîștige prin- 
tr-un joc deschis, combinativ, care a 
întrecut toate așteptările. Scorul nu re
flectă superioritatea echipei române. 
Am învins doar la un punct diferență 
datorită unor greșeli de apărare pe 
care jucătorii sovietici le-au exploatat, 
în rest, echipa noastră a jucat exce
lent.

începutul a fost mai greu pentru 
noi. Echipa a jucat prudent fiindcă 
nu-și cunoștea adversarul. Gazdele au 
atacat puternic la început și în min. 7 
au deschis scorul prin Maisuradze : 
0—1. Jucătorii români încep să iasă 
la atac, combină spectaculos și își de
pășesc cu regularitate adversarii. Go
lul nu vine însă decît în min. 20 cînd 
Hai du înscrie reluînd în gol mingea 
șutată în bară de Năsturescu. Urmă
rind jocul, credeam că vom cîștiga 
ușor. în min. 42 înscriu însă gazdele, 
deși nu se prea vedeau în joc : D.

Insemnări după finale

concurenfii în probele de floretă

Falb (în dreapta), campionul tării lailoretă, într-o poziție caracteristică.
Foto : I. Mihăică

rător : ambele trădătoare dețin o for
mă excelentă. Dintre tinerele floretiste, 
Suzana Tasi (locul ") s a impus în 
mod deosebit prin tenacitate și prin- 
tr-un plus de personalitate, de fapt, 
ceea ce-i lipsea. Ecaterina Iencic s-a 
menținut în actualitate prin aceleași 
calități care i-au asigurat succesul în 
Olanda : siguranță și forță în braț, 
mult calm.

Mai departe — semne de întrebare : 
Marina Stanca, Ileana Drîmbă, Ana 
Ene s-au prezentat inegal, cu calități, 
dar și cu evidente lipsuri, de ordinul 
concentrării nervoase în special. Pentru 
Iudit Pop, o singură observație : cînd 
își va completa gama procedeelor 
tehnice — lucru pe care îl promite 
foarte repede — va putea să aspire la 
un loc în primele 4...

Despre spadasini și sabreri, într-un 
număr viitor.

TIBERIU STAMA

La invitația noastră, Ilie Oană, unul 
din antrenorii echipei reprezentative, 
ne-a vizitat la redacție. Subiectul dis
cuției : comportarea fotbaliștilor români 
In Lisabona.

— Ce ne puteți spune despre jocul 
echipei noastre ? »

— Spre deosebire de meciul cu Ceho
slovacia, duminică la Lisabona echipa 
noastră a început jocul timid, terminîn- 
du-I in schimb puternic. Puțin a lipsit 
să nu egalăm situația. Firește, rezulta
tul este onorabil, dar am fi meritat un 
meci egal, așa că nici eu, nici colegul 
meu Ștefan Covaci nu sintem pe deplin 
satisfăcuți. Fotbaliștii noștri dispun de 
mari calități. Și jocul cu Portugalia ne-a 
dat posibilitatea să tragem concluzii pre
țioase In acest sens. Voi releva citeva 
amănunte edificatoare privind compor
tarea fotbaliștilor noștri. Am jucat în 
deplasare cu un adversar de mina întii. 
Și pentru acest joc, cel mai greu al 
nostru, ne-arn pregătit cu minuțiozitate. 
Vă rog să mă credeți că și atunci cînd

nostru special C. ALEXE
Nicolae greșește intercepția unei mingi 
înalte și Maisuradze se pomenește cu 
balonul în picior : 1—2, deși jucăm 
mai bine.

După pauză fotbaliștii noștri se sta
bilesc în terenul advers și în min. 48 
egalează : 2—2, prin golul marcat de 
Frățilă, lansat de Raksi. Apoi apărarea 
noastră ezită din nou (dar pentru ul
tima dată) și Pilipciuk înscrie (min. 
51) : 2—3. Nu trec decît două minute 
și, la capătul unei combinații de 
mare spectacol împreună cu Raksi, 
Năftănăilă egalează (3—3) printr-un 
șut puternic și spectaculos. Jocul este 
rapid, echipa noastră domină și for
țează victoria pe care putea s-o rea
lizeze în min. 75 dacă arbitrul nu a- 
nula un gol valabil înscris de Voinea. 
în min. 83 golul nu mai poate fi evi
tat : Raksi execută o lovitură liberă 
indirectă la Năftănăilă și acesta șu- 
tează pe jos : 4—3. Este pentru prima 
dată cînd conducem, deși meritam mai 
de mult. în ultimele 5 minute gaz
dele atacă, dar nu pot trece de apă
rarea noastră.

Arbitrul Martin Hirviniemi (Finlan
da) a condus echipele :

ROMÂNIA: Duca (min. 46 Gabo- 
raș) — Stoenescu, Petescu, D. Nicolae, 
Ștefan — Năftănăilă, Pescaru — Năs
turescu, Frățilă (min. 58 Voinea), Raksi, 
Uaidu.

U.R.S.S. : Lejavat — Osabelidze, 
Copiii, Celidze, Relwejvili — Liniov, 
Iliadi — Zidziguri (min. 46 MazinsoUi), 
Huțișvili, Maisuradze, Pilipciuk.

Pronosticul actorului Radu Zaharescu pentru concursul Pronosport de duminică
Penultima etapă a campionatului ca

tegoriei A programează meciuri de o 
deosebită importanță, în stabilirea cam
pioanei și a echipelor ce vor părăsi pri
ma categorie.

Pentru aceasta am cerut un pronostic 
apreciatului actor de la Teatrul de Es
tradă „Constantin Tănase*4 — Radu Za
harescu — care este în același timp 
și un consecvent participant la Prono
sport. Iată pronosticul său :

Steagul roșu — Rapid X 2
Farul — Dinamo București X 2
Minerul Baia Bare—Știința Craiova X 1 
Crișul — U.T.A. 1
Progresul — Știința Cluj 1
Petrolul — Dinamo Pitești 1
Steaua — C.S.M.S. 1
Reggiana — Brescia < X
Parma — Napoli X
Potenza — Spăl 1 X
Catanzaro — Padova 1
Pro Patria — Livorno 1 X
• Vînzarea pentru concursul Sport-

și respectării 
avute in timpul

in apărare șl 
atac și contra

jucam cu tunai sau cu cehii Ja Bucu
rești, gîndul meu era la meciul de la 
Lisabona. Toate pregătirile făcute în 
acest sezon au avut drept scop o bună 
comportare în fața echipei Portugaliei. 
Rezultatul de pe tabela de marcaj nu 
ne-a fost favorabil, dar toți cei care 
au asistat la meci pot să confirme că 
în joc, exceptînd primele 25 de minute, 
am fost egali portughezilor, depășindu-i 
apoi în final, cînd Perreira trăgea de 
timp.

— Cărui fapt considerați că se da
torează aceasta ?

— în primul rînd seriozității cu care
s-au pregătit fotbaliștii ' —
indicațiilor și sarcinilor 
meciului.

— Adică ?
— Mărirea siguranței 

pregătirea acțiunilor de ..................
atac. De pildă, apărătorii nu au permis 
prea des înaintașilor portughezi să se 
apropie de Haidu în poziții favorabile. 
Atacul decisiv era făcut la cel puțin 25— 
30 de metri de poarta noastră. Iancu l-a 
avut în grijă pe Eusebio (mare jucător 
acest Eusebio !), cu care lua contact 
cînd acesta avea balonul la mijlocul te
renului. în sprijinul lui Iancu venea 
imediat unul din fundași, în funcție de 
zona în care acționa Eusebio ș.a.m.d., 
Mateianu (fără să strălucească în acest 
meci) și D. Popescu (foarte activ) au 
pregătit contraatacurile printr-un joc 
combinativ de temperare a adversarului, 
apoi prin trecerea la ofensivă împreună 
cu cele trei vîrfuri ale noastre: Sasu, 
Pîrcălab și Sorin Avram.

— Cum s-au marcat golurile ?
— Eusebio a înscris două goluri sur

prinzătoare. Nu știi nici o dată ce face 
cu balonul acest Jucător. Tocmai 
aceea cele două goluri ale lui le socotesc 
surprinzătoare, deoarece el 
poarta chiar și din unghiuri 
le“. Nu-i mai puțin adevărat 
rin Avram a raarcat un gol 
mari**, iar Sasu a... ratat în ____ __ _
ocazie uluitoare, la un contraatac rapid 
al echipei noastre, cînd ajunsese în 
față... doar cu portarul Perreira.

— Cîteva cuvinte despre jocul din 
final ?

— Personal am crezut că sintem pe... 
„23 August'*. Adversarii se apărau, iar 
noi, descătușați, acționam mult mai în 
voie, punînd gazdele in situații destul 
de grele în fața publicului care aplau
da jocul nostru.

Dar să nu ne grăbim să ne bucurăm

de

Încearcă 
„imposibi- 
că și So- 
de „zile 

min. 44 o

COPIII GIULEȘTIULUI...
(Urmare din pag. 1)

medicală, probe de control atle-zita
tice, probe de îndemînare. Copiii stau 
sub observație o lună sau doua, de
oarece te poți înșela ușor. Cei mici 
vin de multe ori obosiți, sînt prea 
emotivi, uită repede ce știu cînd 
trec de la mingea de cîrpă la cea 
adevărată. Deci, răbdare multă răb
dare !

NU NUMAI CALITĂȚILE 
FIZICE...

Antrenorul de haltere Jean Dociu- 
lescu este un om cu multă experiență. 
Pe sub ochii Iui au trecut multe ge
nerații de tineri sportivi, din care 
destul de puțini au rămas credincioși 
sportului celor puternici. Dar „nea 
Jean" nu se supără pentru acest lu
cru. El este mulțumit, de pildă, că 
Gh. Costache și-a început activitatea 
sportivă ca halterofil în secția de 
juniori a Rapidului.

II urmărim cum corectează mișcă
rile unul tînăr vînjos. Explică încet, 
în așa fel încît Alexandru Malincă îl 
poate urmări atent. Elevii lui „ 
Jean“ nu sînt chiar copii: au 17—18 
ani. Toți lucrează cu tragere de ini
mă, ridicînd mii și mii de kilograme 
fără să comenteze sau să „corecteze" 
din proprie inițiativă programul.

La plecare antrenorul ne mărturiseș
te : ,Eu nu fac selecția numai după 
criteriul calităților fizice. Selecția 
nu este numai un examen fizic, ci și 
unul moral. Caut tineri ambițioși, care 
au dîrzenie și voință, oameni născufi 
pentru a concura și, mai ales, pentru 
a învinge.

URMAȘII CAMPIONILOR

Dacă ar fi să facem un clasament 
al secțiilor după numărul de copii 
angrenați în activitatea de pregătire, 
atunci este cert că după fotbal ar 
urma voleiul. Zilnic pe terenurile de 
zgură roșie antrenorii Mircea Tabacu 
și Sonia Colceriu selecționează și 
pregătesc zeci de copii de diferite 
vîrste. Și nu am comis o greșeală

expres trim. II. 1965 intră în faza finală. 
Biletele pentru acest important concurs 
— care atribuie 22.958 premii în obiecte 
și bani — se găsesc la agențiile Loto- 
Pronosport, cooperative, O.C.L.-uri, vîn- 
zători volanți etc.

în fruntea premiilor se află 20 autotu
risme; 6 „FIAT 1100 F“, 4 .,FIAT 1100 D“, 
10 „TRABANT-COMBI", 60 excursii cu 
autocarul în Ungaria și Cehoslovacia.

In rest motociclete, motorote, televi
zoare, frigidere, magnetofoane, aparate 
de radio, ceasornice ș.a.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 16 iunie 
1965 au fost extrase din urnă următoare
le numere : 39 20 14 40 22 17. Numere 
de rezervă : 30 7. Fond de premii : 
543.587 lei.

Tragerea următoare, tragere specială, 
va avea loc miercuri 23 iunie la Oradea.

un rezultat 
cu Portuga- 

acasă, nu 
face să 

serie de 
ale echi- 

mani-

prea mult. Am gre
și. Am fi fost în
dreptățiți dacă am 
fi învins sau am fi 
venit la București 
măcar cu un punct. 
Faptul că am obți
nut — ------
strins 
lia, la ea 
ne poate 
uităm o 
deficiențe _
pei noastre, ____ .
testate pe parcursul 
jacului și Îndeosebi 
în prima repriză.
De asemenea, nu 

trebuie să uităm 
un ^retur“ dificil In . 
pionatului mondial: două Jocuri în de
plasare, cu Turcia și Cehoslovacia Și» 
din nou, confruntare cu portughezii, 
care pot Juca la o valoare mai ridicată 
decît la Lisabona. Ca atare, se impune 
multă atenție, multă muncă atit din 
partea noastră, a antrenorilor, cit și a 
Jucătorilor. In continuare, vom fi foarte 
exigenți în selecționarea jucătorilor pen
tru lotul național, vom exercita un con
trol riguros la cluburile care dau lo
tului jucători, pentru a vedea cum sînt 
pregătiți aceștia. Pentru realizarea aces
tor sarcini contăm in continuare pe 
sprijinul antrenorilor de la cluburi.

Interviu consemnat de C. MANTU

ne așteaptă 
preliminariile cam-

CORABIA, 16 (prin telefon). Nedis
putat la 30 mai, în etapa a X-a a re
turului, meciul a avut loc azi și s-a 
încheiat cu victoria meritată a echipei 
locale, care a jucat bine. Cele 3 go
luri au fost realizate de Popescu (min. 
60), Ene (min. 71) și Șarpe (min. 83). 
Cu un minut înainte de sfîrșitul par
tidei jucătorul Molnar (Metalul) a fost 
eliminat pentru insulte aduse arbitru
lui V. Pădureanu-București.

CORNELIA MAREȘ —- coresp.

cînd am spus că zilnic se selecțio
nează și se pregătesc tinere vlăstare...

Intr-o strlnsă colaborare cu prote- 
sorii de educație fizică de la școlile 
medii și elementare din cartier, cei 
doi antrenori triază mereu elementele 
cu calități fizice, elevi trimiși de pro
fesorii respectivi. Astfel, la băieți e- 
xistă în momentul de fată trei grupe 
în cadrul cărora se lucrează intens, 
existînd o serie de tineri (Preatoșoiu 
Aurel, Ene Zaharia, Lovinescu Ion, 
Lăzărescu Dan) care nu sînt mult 
mai prejos decît cei ce au cucerit, 
recent, „Cupa campionilor europeni".

Lucruri la fel de frumoase se pot 
spune și despre activitatea cu copiii 
din cadrul secțiilor de baschet și atle
tism. La baschet, antrenorul Valentin 
Dăscălescu umblă din școală în școa
lă prin tot raionul și caută tineri 
înalți. O să spuneți că este greu. Da, 
nu-i un lucru prea ușor. Dar numai 
așa a ajuns să aibă o grupă de copii 
cu vîrsta medie 13 ani, toți mai înalti 
de 1,80 m și, mai ales, foarte îndemî- 
natici. Si aici, la volei și la baschet, 
am notat o idee demnă de a fi reți
nută : se lucrează nu cu o singură 

nea echipă, ci cu mai multe, pe grupe de 
vlrstă. „Pentru că , ne spuneau an
trenorii, echipelor iruntașe noi le dăm 
elemente. Dar nouă cine ne mai dă ?“

•ir
Să ne oprim aci, nu înainte de a 

încheia cu cîteva precizări. In pri
mul rînd, colaborarea dintre antreno
rii care lucrează cu copiii este perma
nentă și rodnică. Cei mai tineri spor
tivi ai clubului Rapid trec de la o 
secție la alta după cum apreciază 
antrenorii, fără supărare și într-o 
deplină înțelegere. Numai așa tinerele 
vlăstare își pot valorifica pe deplin 
calitățile, pot da în timp scurt un ran
dament maxim, în funcție de posibili
tățile pe care le au.

Apoi, colaborarea cu părinții, din
tre care multi sînt prezenți la antre
namente și la concursuri, iau parte 
activă la viata secției. Este un lucru 
bun, o garanție în plus că copiii Giu- 
leștiului vor deveni în scurtă vreme 
mîndria sportivă a acestui mare car
tier bucureștean.

LOTO
Premiile întregi și sferturi de la tragerea 

Loto din 11 iunie 1965.
Supliment I sfert : 1 variantă a 73.673 

lei ; Supliment II : 7 variante a 8.930 lei ■ 
și 5 variante a 2.232 lei ; Categoria 1:1: 
variantă a 42.093 lei și 3 variante a 
10.523 lei ; Categoria a Il-a : 16 variante 
a 3.929 lei și 11 variante a 982 lei ; Cate
goria a IlI-a : 15 variante a 4.092 lei și j 
12 variante a 1.023 lei ; Categoria a IV-a: 
51 variante a 1.079 lei și 69 variante a , 
269 lei ; Categoria a V-a : 51 variante a 
1.188 lei și 44 variante a 297 lei ; Cate
goria a Vl-a : 64 variante a 864 lei și 
85 variante a 216 lei ; Categoria a Vil-a : 
120 variante a 442 lei și 186 variante a 
110 lei ; Categoria a VIII-a : 130 variante 
a 388 lei și 238 variante a 97 lei.

Cîștigătorul premiului suplimentar I 
sfert este participantul Ghiță Vasile din 
Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



'„Cupa Mamaia" la tenis

în ziua a doua: R. P. Română-
R. P. Ungară 4-1

MAMAIA 16 (prin telefon de la tri
misul nostru). -— în continuarea con
cursului internațional de tenis dotat 
cu „Cupa Mamaia”, miercuri diminea
ța a fost reluată întîlnirea R. D. Ger
mană—R. P. Chineză, prin disputarea 
partidei restante de dublu mixt dintre 
Wachley, Rautenberg, și Ci Fun-ti, 
Pen Gi-iuan. Victoria a revenit pe
rechii germane cu 5—7, 7—5, 6—4. 
Echipa R. D. Germane s-a calificat 
astfel în turneul pentru locurile 1—4, 
alături de reprezentativele R. P. Ro
mâne (seniori și tineret) și R. P. Un
gare.

în primul joc, echipa de seniori a 
țării noastre a întîlnit formația R. P. 
Ungare, pe care a întrecut-o cu 4—1. 
Campionul țării, Ion Țiriac, l-a 
învins pe Sziksai cu 6—2, 6—2 ; iar 
Bosch, l-a întrecut destul de clar pe 
Barany cu 6—4, 6—4. Celelalte două 
victorii ale echipei române au fost ob
ținute la probele de dublu : Țiriac, C 
Năstase—Sziksai, Barany 6—3, 6—4, 
6—4 ; ludit Dibar, Țiriac—Clara Bar- 
doczi, Sziksai 6—3, 6—1. Singurul suc
ces al oaspeților a fost realizat de Cla
ra Bardoczi, care a învins-o pe ludit 
Dibar cu 6—4, 6—1.

Meciul susținut de echipa de tineret 
a R. P. Române în compania formației 
R. D. Germane nu s-a încheiat. îna
intea disputării partidei de dublu 
mixt, scorul este de 3—1 în favoarea 
echipei oaspe, care și-a asigurat astfel 
victoria.

în jocurile grupei a doua (pentru

Comentarii braziliene despre meciul 
Portugalia — România

RIO DE JANEIRO, 16. — (Cores
pondentul Agerpres, V. OROS, trans
mite) :

Două posturi de radio braziliene, 
„Continental" și „O Globo", au trans
mis direct de la Lisabona întîlnirea 
de fotbal dintre reprezentativele R.P. 
Române și Portugaliei. Ziarul „Ultima 
Ora" subliniază buna comportare a 
echipei române în cea de-a doua re
priză cind, după părerea comentato
rului, înaintașii români puteau să 
îmbunătățească scorul de 2—1, schim- 
bîndu-1 cu un meci nul. Avînd încă 
multe rezerve de energie — scrie 
ziarul despre a doua repriză — ro-

| ȘTIRI |
| REZULTATE I 

locurile 5—8), echipa R. P. Chineze 
a întrecut pe cea a R. P. Polone cu 
3—1, iar Selecționata Ostrava (R. S. 
Cehoslovacă) a dispus de echipa R. P. 
Bulgaria cu 5—0.

Joi și vineri au loc meciurile turu
lui doi : R. P. Română I—R. P. Ro- 
mînă II (tineret), R. D. Germană— 
R. P. Ungară, Sei. Ostrava—R. P. Po
lonă, R. P. Chineză—R. P. Bulgaria.

De notat că în preziua concursului 
internațional s-a disputat partida res
tantă Țiriac—Bosch, din campionatul 
republican. A cîștigat Țiriac cu 6—4, 
6—0, 6—3.

C. COMARNISCHI

Echipa U.R.S.S. campioană a Europei la șah
— Echipa României pe locul V —

HAMBURG 16 (prin telefon). — 
Ultima parte a turneului final pentru 
campionatul european de șah pe echipe 
a stat sub semnul unei lupte acerbe 
pentru locul doi al clasamentului. Per
formeri s-au dovedit șahiștii maghiari, 
care au reușit o neașteptată victorie 
asupra deținătorilor titlului. La reluarea 
meciului Ungaria-U.R.S.S. din penul
tima rundă, Szabo l-a învins pe Bot
vinnik, Bilek pe Korcinoi, iar Honfi 
pe Krogius. Scor: 51/»—4'/2 pentru 
Ungaria.

mânii s-au dovedit mai rapizi, punînd 
în practică tactica atacului susținut, 
pînă ce au reușit să reducă scorul. 
De aici înainte, fotbaliștii portughezi 
au fost presați de adversari care, în
să, au pierdut șansele de a mai în
scrie. Totodată, se remarcă faptul că 
înaintarea echipei române a avut de 
înfruntat în cea de-a doua repriză o 
apărare de „beton" și pe deasupra 
era vorba de un adversar de înaltă 
clasă, ce figurează între primii fa- 
voriți ai campionatului mondial. 
Deși ziarul consideră că prin victoria 
de duminică Portugalia și-a sporit 
mult șansele de calificare în turneul 
final, adaugă însă că ea mai are în 
față „două jocuri dificile, împotriva 
Cehoslovaciei la Lisabona și împo
triva reprezentativei române la 
București".

50 de sportivi din S.U.A.
Ia startul Universiadei

NEW YORK, 16 (Agerpres), — Aso
ciația națională a studenților din 
S.U.A. a început pregătirile pentru 
selecționarea echipelor care vor parti
cipa la Jocurile mondiale universita
re (Universiada) ce vor avea loc între 
20—29 august la Budapesta. Delega
ția studenților americani va cuprinde 
aproximativ 50 de sportivi, angajați 
în competițiile de atletism, baschet, 
înot și sărituri de la trambulină, tenis 
de cîmp. Din lotul de natație vor face 
parte în mod sigur campionul olimpic 
Don Schollandcr, Clay Robie și Ken 
Stittzeger. Atleții (în număr de 15) vor 
fi desemnați după meciul U.R.S.S.— 
S.U.A., programat în luna iulie Ia 
Kiev.

Tn ultima rundă, echipa Ungariei a 
întrecut cu 6'/2—3*/s reprezentativa 
României. Partidele Gheorghiu-Portisch, 
Ciocîltea-L. Szabo, Ghițescu-Bilek, Ra- 
dovici-Lengyel, Pavlov-Dely, Stanciu- 
Honfi și Botez-Flesch au fost remize, 
iar în întîlnirile Giinsberger-Barcza, I. 
Szabo-Forintos și Nacu-Pogacs, au 
cîștigat ultimii.

în cursa pentru locul doi se afla 
și echipa Iugoslaviei. Șahiștii iugoslavi 
au redus scorul în întîlnirea cu 
U.R.S.S.: 4—6 (Cirici l-a învins pe 
Lein). în partida întreruptă Pavlov- 
Marovici, din meciul Iugoslavia-Româ- 
liia, a fost consemnată victoria jucă
torului român, astfel că scorul final 
este 6*/2—3!/2 în favoarea primei echipe, 
în ultima rundă : Iugoslavia-R. F. Ger
mană : 5*/2—3'/2 (1). Au fost decise 
partidele : Ivkov-Unzicker 1—0, Matu- 
îovici-Hecht 1—0, Damianovici-Hubnei 
0—1 și Udovcici-Weise 1—0. Urmează 
să fie încheiată partida Marovici-Ei sin
ger. în cazul victoriei primului, echipa 
iugoslavă egalează ca număr de puncte 
formația maghiară, acestea împărțind 
locurile 2—3 în clasamentul final.

Ultimul meci al echipei U.R.S.S. a 
fost susținut în compania echipei O- 
landei. Șahiștii olandezi au reușit 
doar cinci remize, pierzînd restul pai- 
tidelor : 7‘/2—2*/2 în favoarea echipei 
sovietice.

în clasamentul final al competiției, 
primul loc revine echipei Uniunii So
vietice, care rămîne în posesia titlului 
de campioană a Europei. Iată ordinea 
în clasament. 1. U.R.S.S. 65 puncte; 
2 R. P. Ungară 58 p. ■ 3. R.S.F. Iu
goslavia 57 (1) p. ; 4. R. F. Germană 
45 (1) p.: 5. R. P. ROMANA 41‘/, p.; 
6. Olanda 32*/2.

Au început întrecerile „Dinanioviadei“ 
la înot și polo

EGER 16 (prin telefon). întrecerile 
„Dinamoviadei" au debutat miercuri 
cu primele meciuri din turneul de polo, 
în prima grupă, din care face parte și 
Dinamo București, campioana R. D. 
Germane, Dynamo Magdeburg, a în
trecut pe Guardia Varșovia cu 14—4 
(5—0, 3—3, 4—0, 2—1). în grupa a 
doua, Dozsa Budapesta a învins pe 
Spartac Sofia cu 11—1 (3—0, 1—1,

CALEIDOSCOP
REFERINDU-SE Ia 

turneul recent de tenis 
de La Lugano ziarul 
„La Tribune de Gene- 
ve“ scrie : „Tn probele 
masculine a fost înre
gistrată o mare sur
priză prin lnfrîngerea 
danezului Torben Ul
rich din partea româ
nului Ion Tiriac. Aces
ta din urmă, aețlonind 
la toate mingile cu o 
constanță rară nu a în- 
tîrziat să-1 descurajeze 
pe danez, care s-a în
clinat în două seturi 
în fata unui adversar 
cu adevărat neobosit... 
Continuînd seria suc
ceselor — arată ziarul 
— surprinzătorul Tiriac 
a reușit să se califice 
pentru finală la sim
plu bărbați. Opus ita
lianului Nicola Pietran- 
geli, el s-a bătui din 
nou din primul și pînă 
în ultimul minut, res
pingând toate mingile 
și sufocindu-și adver
sarul".

ARGENTINIANUL 
Juan Lorenzo și-a pre
zentat demisia din pos
tul de antrenor al e- 
chipei de fotbal A. S. 
Roma. El a declarat că 
a făcut aceasta în semn 
de protest împotriva in
tenției conducerii clu
bului de a vinde mai 
mulți jucători valoroși 
pentru a putea acoperi 
deficitul financiar în 
care se zbate acest 
club. „Nu pot să mai 
port răspunderea — a 
spus el — în condițiile 
în care o echipă, deja 
slabă, este slăbită și mai 
mult".

ÎNTRE 17 și 23 sep
tembrie, la paris va 
avea Ioc „Săptămina 
internațională a filmu
lui sportiv" la care 
vor lua parte 30 de țări 
ce vor prezenta 80 de 
filme cinematografice 
sau pentru televiziune. 
O selecție a filmelor 
va fi operată de comi
tetul francez de orga
nizare, cele mai bune 
pelicule fiind împărțite 
în patru categorii: fil
me de tehnică sportivă, 
filme sportive docu
mentare, filme artistice 
cu subiect sportiv și 

filme de reportaj spor
tiv — urmînd să fie 
distinse cu premii do 
către un juriu interna
țional.

MEMBRII Senatului 
statului Connecticut 
(S.U.A.) au aprobat un 
proiect de lege prin care 
sînt interzise meciurile 
de box profesioniste în 
acest stat. In cursul 
dezbaterilor, senatorul 
Charles Alfano a decla
rat că ultimul meci 
dintre Cassius Clay 
și Sonny Liston 
„a oferit o mostră 
concludentă despre ceea 
ce înseamnă boxul pro
fesionist^.

3—0, 4—0), iar Dinamo Moscova a 
cîștigat la limită în fața echipei Ruda 
Hvezda Bratislava .- 5—4 (2—1, 1—0, 
1—1, 1—2).

Formația Dinamo București va în- 
tîlni joi echipa Gwardia Varșovia, iar 
vineri va juca cu Dynamo Magdeburg. 
Tot joi încep și primele întreceri de 
natație.

canaidatura pentru or
ganizarea finalelor „Cu
pei campionilor euro
peni” și a „Cupei cu
pelor”. Federația do
rește ca măcar una 
din aceste finale, dacă 
uu este posibil amin- .. 
două, să aibă loc anul - 
viitor la Lisabona.

FOTBALIȘTII argen
tinieni Osvaldo Rubio, 
Alien dr o Pereira și 
Juan Carlos Soria, ca și 
brazilianul Haroldo, au 
fost obligați să pără
sească de îndată Repu
blica Chile. Motivul ? 
Deși au venit în țară 
cu pașapoarte de turiști 
ei se „stabilizaseră" ca 
jucători în diferite echi
pe chiliene

FEDERAȚIA portu
gheză de fotbal a ho« 
tărît să-și propună

ÎNTR-UNA din zile, fotbaliștii din comuna 
Silkeborg, localitate vecină orașului Copen
haga, au descoperit în colțul sting al barei 
un... cuib de rîndunele Antrenorul echipei a 
declarat în spiritul „protecției păsărilor", că 
șuturile la „păianjen" sînt interzise !

I ATLETISM

I Rezultate înregistrate în con- | 
cursul atletic internațional desfă- | 
șurar la Vancouver (Canada) : 100

Iyarzi, : Jerome (Canada) 9,8; 1 g
milă : Jim Grelle (S.U.A.) 3:55,4; i 
înălțime : Spencer (Canada) 1.93 ■ 
m; prăjină: Seagren (S.U.A.) 4,92

Im: greutate : Macgrath (SUA) a 
16.92 m.

FOTBAL
Dispuțat la Alger, meciul inter

național de fotbal dintre selec- ■ 
ționateie de tineret ale R.D. Ger- I 
mane și Algeriei s-a încheiat cu B 
scorul 'de 1—0 (1—0) în favoarea 
oaspeților,

@ Echipa braziliană F.C. Santos 
a întîlnit la Ciudad de Mexico | 
formația Universidad pe care a I 
învins-o cu scorul de 2—1 (0—1). ■

I 
I
I
I
I
I
I

@ (n turneul internațional de I 
fotbal de la Paris, echipa Sparta | 
Praga, campioana R.S. Cehoslova
ce, a învins cu 5—2 (4—2) pe Ra
cing club Paris, în timp ce for- g 
mația franceză Rennes a dispus g 
cu 3—2 (1—0) de Anderlecht Bru
xelles. Rennes și Sparta Praga ■ 
se întîlnesc în finală. £

TENIS
Jucătorii de tenis sosiți la Lon- I 

dra in vederea turneului de la 
Wimbledon participă la un con- 1 
curs de verificare. Dintre primele | 
rezultate se remarcă victoria ob
ținută de danezul Ulrich cu 6—4, a 
€—1 în fața lui Fred Stolle. |

Roy Emerson l-a întrecut cu • 
6—4. 6—3 pe Sangster, Osuna a - 
cîștigat la Bowrey cu 8—6, 7—5, I 
iar Segal la Froehling cu 10—12. | 
12—10, 22—20.

L 1

Campionii mondiali la fotbal (cu Pele în formație) din nou pe continent
După o absență de doi ani, cam

pionii mondiali la fotbal sînt din nou 
oaspeții bătrînului continent. Dar, spre 
deosebire de anul 1963, cînd Brazilia a 
întreprins un adevărat „tur de forță", 
susținînd în două săptămîni 6 meciuri 

Trei jucători celebri din echipă Braziliei (de la stingă): Djalma Santos, Bellini, Pele.

în Europa, de data aceasta programul 
este mult mai redus. După două me
ciuri de acomodare pe care brazi
lienii le susțin în Africa (17 iunie la 
Alger, cu Algeria și la 21 iunie la Ca
sablanca, cu Maroc), campionii mon
diali trec în Europa pentru a susține 
doar 3 jocuri: la 24 iunie la Porto 

cu Portugalia, la 30 iunie la Stockholm 
cu Suedia, fi la 4 iulie la Moscova 
cu U.R.S.S. De ce doar 3 meciuri ? 
Explicația este simplă. Conducătorii 
fotbalului brazilian sînt acum mai 
prudenți decît cu doi ani în urmă cînd 

echipa a plecat cu prestigiul cam și
fonat. Atunci, din cele 6 jocuri Brazi
lia a cîștigat doar cu Franța (3—2), 
a terminat unul la egalitate (1—1 cu 
Anglia) și a pierdut pe celelalte (0—3 
cu Italia, 1—5 cu Belgia, 0—1 cu 
Portugalia și 0—1 cu Olanda).

In linii mari, brazilienii și-au înti

nerit acum echipa. Dintre vechii inter
naționali n-au mai rămas decît Djalma 
Santos (decanul de vîrstă — 40 ani), 
Bellini, Orlando, Garrincha și Pele. 
Toți aceștia au fost menținuți pentrucă 
dețin o formă excepțională. De pildă, 

în meciul de campionat cu Palmeiras, 
Garrincha (Botafogo) a făcut nu mai 
puțin de 10 driblinguri reușite din cele 
22 de confruntări cu adversarii direcți ! 
(în Brazilia, statisticienii urmăresc și 
consemnează acțiunile tehnice ale ju
cătorilor: pase greșite, driblinguri, șu
turi la poartă etc.). Cît despre Pele, 

trebuie să spunem că „perla neagră" 
și-a redobîndit forma de zile mari, 
grație supleței și vitezei pe care le-a 
iecîștigat după ce a slăbit cîteva kilo
grame. Dar, surprinzător, pentru se
lecționarea lui Pele s-au purtat multe 
discuții între clubul său, F. C. San
tos, și federația braziliană. F. O. San
tos a argumentat că lipsa lui Pele din 
echipă aduce în medie o pierdere fi
nanciară de circa 25 000 de dolari la 
fiecare meci și, ca atare, pentru o lună 
cât „peria neagră" va juca în națio
nală federația să acorde drept despă
gubiri clubului, nu mai puțin de 
250 000 dolari! Federația a pus însă 
la punct lucrurile, răspunzînd clubu
lui : „Pele aparține în primul rînd Bra
ziliei. El este un „bun național". Dacă 
nu-l dați, clubul Santos va fi suspen
dat și amendat".

Cea mai în formă echipă de club 
din Bra7.ilia este la ora actuală PaJ- 
meiras, din Sao Paulo, care pune la 
dispoziția lotului nu mai puțin de 7 
jucători, printre care Ademir da Guia, 
Jairhinho, Rinaldo, Dudu și Servillio. 
Dintre tinerele talente se vorbește cu 
insistență despre Flavio (Corinthians/ 
și Celio (Santos).

Turneul echipei Braziliei în Europa, 
deși mai scurt decît de obicei, ne va 
edifica în oarecare măsură asupra e- 
voluției pe care deținătorii titlului o 
vor avea anul viitor în Anglia.

I. O.
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