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l-au întîmpinat cu căldură
pe președintele Tito
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Ieri cetățenii Bucureștiului

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIT I-V A!

se profilează nava ae-
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subliniate 
puternice, 
înaltului

patriei, 
Monu-
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Bogdan Țrnobrnia, se
al președintelui

La sosire pe aeroport 
de asemenea, prezenți 
misiunilor diplomatice, 
în Republica Socialistă

nul XXII-Nr. 4950

i; Ml

pitala țării — împodobită 
estminte sărbătorești, înge- 
te în decorul multicolor al 
tpului înfloririi — a făcut, 

cu tradiționala sa ospitalita- 
caldă primire tovarășului 
Broz Tito, președintele Re- 
ii Socialiste Federative Iu-

via, secretarul general al U- 
Comuniștilor din Iugo- 

, care, împreună cu soția, 
o vizită oficială în țara 

ră, la invitația Comitetului 
al al Partidului Comunist 
n și a Consiliului de Stat 
tpublicii Socialiste România, 
pele românești și iugoslave 
ă în adierea vîntului, iar 
le lor se răsfrîng parcă în 
de stegulețe, în mulțimea 

telor de flori, fluturate de 
eșteni veniți pe aeroportul 
sa în intîuipinarea oaspeți-

fațada clădirii aeroportului 
flă portretele tovarășilor 
Broz Tito și Nicolae Ceau- 

■7~tirările de salut înscrise 
ari pancarte în limbile ro

și sîrbo-croată: Trăiască 
îia Romăno-Iugoslavă!, Zi- 
Rumunsko — J ugoslovensko 
eljstvo!, Bine ați venit, to- 

losip Broz Tito 1, Dobro 
dosii druze Josipe Broz 

exprimă sentimentele fră- 
pe care poporul nostru le 
te față de poporul iugo- 
vecin și prieten.
înkîmpinare, pe aeroport se 
tovarășii: Nicolae Ceau- 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 

r, Gheorghe Apostol, A- 
ru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
Petre Borilă, Constantin 

n, Alexandru Drăghiei, 
Niculescu-Mizil, Lconte 

, I.eontin Sălăjan, Ștefan 
, Iosif Banc, Maxim Ber- 
r, Petre Blajovici, Dumitru 

Florian Dănălache, Janos 
ș, Petre I.upu, Ilie Verdeț, 
Vîleu. Mihai Dalea, Manea 

cu, Vasile Patilineț, Vir- 
rofin, Constanța Crăciun, 
lurgulcscu, Gheorghe Ca- 
larin și Roman Moldovan, 

de față membri ai C.G.
,R„ ai Consiliului de Stat 
Guvernului, conducători de 
ții centrale și organizații 
ti, gcnetali și ofițeri su- 
? academicieni și alți oa- 
de știință, cultură și artă, 
i români și iugoslavi, co- 
denți ai unor agenții de 
și ziare de peste hotare

Talente tinere 
în natația gălățeanâ

Erau, 
șefi ai 
acreditați 
România.

Pe cer 
riană a președintelui, escortată de 
la frontieră de 4 
reacție ale forțelor 
mate.

La ora 10,00 aterizează avio 
nul oficial purtînd pavilioanele 
românesc și iugoslav.

In aplauzele puternice și acla 
mațiile mulțimii eoboară tova 
rășul Iosip Broz Tito cu soția, 
Iovanka Broz. Ei sînt întîmpi 
nați cordial de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Chivu Stoica 
și Ion Cheorghe Maurer cu soția

Președintele Tito prezintă con
ducătorilor de partid și de stat 
români persoanele care 
țese: Țvietin Miatovici, 
rul Comitetului Central al Uni
unii Comuniștilor din Bosnia și 
Ilerțegovina, membru al Comite 
tului Executiv al Comitetului 
Central al Uniunii comuniștilor 
din Iugoslavia, Marko Nikezici, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Aleksandar Crli- 
cikov, membru al Vecei Executive 
Federale, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Giurița Ioikici, 
secretarul Comitetului Regional al 
Uniunii Comuniștilor din Regiu
nea Autonomă Voivodina, mem
bru al Comitetului Central al IJ- 
niunii Comuniștilor din Iugo

slavia, " 
cretar general al președintelui 
Republicii, membru al Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Iakșa Pe- 
trici, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia Ja 
București și Milorad Peșici, șeful 
Direcției pentru Europa de răsă
rit din Secretariatul de Stat pen
tru afacerile externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă pe membrii conducerii 
de partid și de stat veniți în în- 
tîmpinara.

Pe aeroport este aliniată o 
gardă de onoare; comandantul 
gărzii dă raportul. Se intonează 
imnurile de stat ale Iugoslaviei 
și României; în semn de salut 
răsună 21 de salve de artilerie.

Tovarășii Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu trec în revistă 
garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice aflați pe aero
port, precum și persoane oficiale 
române.

Adresîndu-se oaspetelui, tova- 
îășul Nicolae Ceaușescu a rostit 
cuvîntul de bun sosit.

A răspuns tovarășul 
Tito.

Cuvântările au fost 
cu aplauze îndelungi,

Solemnitatea sosirii 
oaspete și a persoanelor care îl 
însoțesc se încheie prin defilarea 

’ gărzii de onoare.
Un grup de pionieri, ca un 

pilc îmbujorat de soli ai primă
verii, înconjoară cu dragoste pe 
oaspeți, pe conducătorii de par
tid și de stat ai țării noastre. 
oferindu-Ie flori și îmbrățișîndu-i.

Salutînd pe oamenii muncii ve
niți în întîmpinarc, tovarășii Tito 
și Ceaușescu urcă apoi îm
preună într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști, care 
este urmată de celelalte mașini 
oficiale.

De le aeroport pînă la reșe
dința înaltului oaspete, de-a lun
gul șoselei și al parcurilor în
verzite, al largilor bulevarde, zeci 
de mii de bucureșteni salută cu 
entuziasm. Aerul vibrează de o- 
vații și aplauze. Florile și stegu- 
lețele sînt fluturate ca mesaje ale 
prieteniei. Oaspeții și conducă
torii partidului și statului nostru 
răspund aclamațiilor mulțimii.

Din primele clipe ale sosirii lor 
pe pămîntul românesc, oaspeții au 
fost întîmpinați eu întreaga căl
dură a prieteniei poporului nos
tru, expresia sentimentelor inter
naționaliste care cimentează fră
ția popoarelor celor două țări so
cialiste.

★
Primirea oficială făcută tova

rășului Iosip Broz Tito și persoa
nelor care îl însoțesc a fost trans
misă de posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
Tovarășul Iosip Broz Tito, pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc, au făcut 
luni o vizită protocolară tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Tot 
ieri tovarășul Iosip Broz Tito și 

persoanele oficiale care-1 însoțesc 
au făcut o vizită protocolară tova
rășului Cliivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

In continuare, președintele Tito 
și persoanele oficiale care-1 înso
țesc au depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a 
pentru socialism și la 
mentul eroilor patriei.

La amiază, Comitetul 
al Partidului Comunist 
și Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România au oferit un 
dejun oficial la Palatul Republicii 
în onoarea președintelui Iosip 
Broz Tito și a tovarășei Iovanka 
Broz.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au rostit toas
turi.

După-amîază la Palatul Repu
blicii, au început convorbirile ofi
ciale între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al 
C.C. a] P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Ion Cheorghe 
Maurer.
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Iosip Broz Tito, preșe
dintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Luni seara, la Consiliul de Stat, 
tovarășul Chivu Stoica a înmînat 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România", clasa I, tovară
șului Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Jugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Cu același prilej, tovarășul 
Iosip Broz Tito a înmînat Ordi
nul ..Marca Stea a Iugoslaviei" 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Cliivu Stoica și Ordinul „Steaua 
Iugoslaviei cu cordon", tovarășu
lui Ion Cheorghe Maurer.

în cinstea înaltului oaspete a 
avut loc la Teatrul de Operă și 
Balet un spceta'co! de gală.

Oricine petrece doar cîteva 
ore, într-o după amiază, în 
frumosul bazin acoperit din 
Galați va face o constatare: 
caracteristica principală a îno
tătorilor gălăteni este tinere
țea. Mai corect spus, majori
tatea sportivilor din orașul 
de pe malurile Dunării, care 
s-au impus la ultimele con
cursuri, sînt de fapt niște co
pii ! Și cum nici o tradiție 
prea mare nu are. nu greșim 
de loc dacă afirmăm să însăși 
natația gălățeană este un 
.copil*-.

DAR VALOAREA. NU AȘ
TEAPTĂ numărul anilor. 
(mai ales în natație) și in lupta 
lor cu secundele și zecimile 
de secundă tinerii gălăteni au 
început să repurteze succese, 
unii dintre ei impunindu-se 
chiar pe plan republican. Vic
toriile realizate la ultimele în
treceri de Gicsi Manaiu (bras> 
și de Dan Ungureanu (delfin) 
sînt concludente și ele vor
besc nu numai despre posibi
lități actuale, ci mai ales des
pre perspective.

Abordind tema viitorului, 
cei trei antrenori gălăteni (Du
mitru Mititelu, Jean Ouaiu si 
Rodîca Gordu) devin imediat 
mai vorbăreți, mai siguri de 
et Planificarea ii preocupă in 
cea mai mare măsură și tim- 
purile propuse sînt mereu de
pășite. De aceea sînt optimiști 
și lucrează cu spor. „Copiii 
se maturizează repede în na
tație* — spun ei și rezultatele 
de la marile competiții inter- 

cru. Moda .copiilor-minune* a 
trecut de mult Acum nu 
se mai miră nimeni dacă 
pe cel mai înalt loc al po
diumului olimpic se suie tineri 
de 16—17 ani, sau dacă recor
durile mondiale sînt în patri
moniul unora chiar mai tineri 
decît ei. Plecînd de Ia această 
premisă —■ valabilă pe toate 
meridianele — antrenorii gă- 
lățeni nu așteaptă ca anii să 
treacă și lucrează cu tineri de

Victorii internaționale 
ale sportivilor români

Echipa de baschet Dinamo 
București, la a 2-a victorie

Iu ziua a doua a turneului 
internațional masculin de baschet 
de la Pekin, Dinamo București a 
învins cu scorul de 91—77 pe 
Ruda Ilvezda Praga. Cel mai 
eficace jucător al echipei bucu- 
reștene a fost Albu (24). Gwar- 
dia Varșovia a întrecut cu 79— 
73 pe Dinamo Tirana. Marți est» 
zi de odihnă.

Ingrid Ungur învingătoare 
la Rijeka

In concursul internațional de 
natație de la Rijeka (Iugoslavia), 
un frumos succes a repurtat îno-

Miercuri —un interesant 
cuplaj internațional de fotbal 

pe stadionul Republicii
• ORA 14,45: PROGRESUL BUCUREȘTI-DUNAV 
RUSSE (BULGARIA) • ORA 16,30 : SELECȚIONATA 

DIVIZIONARĂ-CAGLIARI (ITALIA)

Sezonul internațional de fot
bal continuă ! Miercuri după 
amiază, pe stadionul Republicij 
din Capitală, vor evolua, două 
echipe de peste hotare. Este 
vorba de formația italiană 
CAGLIARI, care va da replica 
selecționatei divizionare afla
tă în pregătire în vederea 
partidei cu reprezentativa Buda

10—12 ani ca și cînd ar fi voi> 
ba de sportivi consacrați. Me
toda a dat roade. Totuși, ne 
vom permite unele observații.

înainte de aceasta, însă, să 
vorbim despre roade...

SE VA URCA MANAFU PE 
PODIUM LA OLIMPIADĂ ? 
Da ! — răspunde D. Mititelei, 
antrenorul ei. Și ne demonstrea
ză cifric acest lucru. Planificată 
să realizeze anul acesta 1:24,0 
la 100 m și 2:56,0 la 200 m, 
eleva Gica Manafu (14 ani) a 
întrecut așteptările. Așadar, 
chiar la începutul sezonului ea 
a parcurs .suta* în 1:22,8! Fi
rește. este de presupus că tim
pii planificați pentru anii vi
itori vor fi realizați: 1967 — 
1:20,0 pe 100 m și 2:48,0 pe 
200 m ; 1968— 1:17,0 pe 100 m 
și 2:45,0 pe 200 m. Cu rezulta
tele înscrise în dreptul anului 
1968 — an olimpic 1 — Gica 
Manafu aspiră în mod anroape 
sigur la o medalie. Ea dorește 
acest lucru din toată inima. 
Dovada ? Două antrenamente 
pe zi (unul dimineața de la 6 
la 8,30 și altul după amiază 
de la 18,30 la 21), cele 7— 
8000 de metri parcurși zilnic, 
cu o intensitate de peste 85 
la sută, conștiinciozitatea și 
perseverența ei. Cu tot acest

CĂLIN ANTONESCU
(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, la sala Horească 

meciul Aurul Brad —

Constanța
Astăzi, cu începere de la ora

17, are loc în sala Floreasca me
ciul de baschet dintre formațiile 
masculine de categorie A (seria I) 
Aurul Brad și Farul Constanța. 
Intîlnirea contează pentru etapa 
a XX-a a campionatului, care se 
dispută duminică 24 aprilie.

tătoarea noastră Ingrid Ungur, 
învingătoare în proba de 100 tu 
liber cu timpul de 1:05,0. Au ur
mat în clasament Seier (Iugosla
via) 1:05,2 și Paukel (Austria) 
1:05,9. Foarte spectaculoasă a 
fost proba masculină de 200 ni 
bras cîștigată de Balazsy (Un
garia) 2:34,9 care l-a învins pe re
cordmanul român Șoptereanu 
(2:35,6). înotătorul iugoslav Dija- 
kovici a terminat pe primul Ioc 
în proba de 400 m liber cu re
zultatul de 4:31,2 întrecîndii-1 po 
Moraru (România) — 4:34,2.
Moraru a ocupat locul doi și în 
proba de 200 m mixt. Tînăra 
sportivă Cică Manafu s-a clasat 
pe locul 5 cu rezultatul de 3:00,7 
în proba de 200 m bras cîștigată 
de Vittke (R.D.G.) cu 2:48.7.

pestei (27 aprilie), și de DU- 
NAV RUSSE, din prima catego
rie a campionatului Bulgariei, 
care va juca cu Progresul 
București.

Iată programul : ora 14.45 : 
Progresul București — Dunav 
Russe ț ora 16,30 : Selecționata 
divizionară — Cagliari (Italia).
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„Cupa Dinamo“
Cea mai mare competiție internă de 

primăvară la tir, „Cupa Dinamo", s-a 
încheiat duminică cu un bilanț satis
făcător. în ultima zi a competiției, 
trăgătorii de la proba de armă stan
dard au obținut rezultate bune, din
tre care se detașează cele ale junioa
relor — noi recorduri republicane 
atît la individual cît și pe echipe — 
și ale seniorilor de la clubul Steaua, 
care au corectat recordul la proba de 
3x20 focuri pe echipe. Dacă sîmbătă 
rezultatele la probele de pistol liber, 
armă standard 3x20 focuri senioare 
și juniori au fost slabe din cauza 
timpului nefavorabil (vînt puternic 
în rafale), duminică — in schimb — 
cifrele obținute la unele probe au 
fost la nivelul stadiului actual de pre
gătire. Astfel, la armă standard 3x20 
focuri seniori primii patru clasați aa 
obținut aceeași cifră, 567 p. — la 
un punct de recordul țării — ta'eriș- 
tii, îndeosebi Enache și Dumitrescu 
au realizat și ei punctaje mulțumi
toare Mai slab s-au comportat trăgă
torii de la pistol calibru mare. Unu! 
dintre fruntașii acestei probe, V. A- 
tanasiu, care a stabilit recent un nou 
record cu 5S7 p, a „pierdut" acum 
un foc și a trebuit să se mulțumească 
cu 574 p.

Se cuvin cîteva cuvinte despre spor
tivii care și-au înscris numele pe lista 
recordmanilor. Tînăra trăgătoare din 
Arad, Emilia Popa, a depășit vechiul 
record la armă standard 3x20 focuri 
cu nu mai puțin de 8 puncte. La fel 
și echipa de junioare a clubului Di
namo (Mariana Borcea, Marina Va- 
siliu și Veronica Stroe) care a corec
tat cel mai bun rezultat al probei cu 
45 de puncte ! La seniori echipa Steaua 
(N. Rotaru, P. Șandor, V. Enea și T. 
Ciulu) a modificat recordul republi
can de la 2216 p la 2239 p.

Competiția s-a desfășurat în bune 
condițiuni, organizatoarea, clubul spor
tiv Dinamo București, făcîndu-și dato
ria din plin.

Rezultatele ultimelor două . zile : 
armă standard 3 x 20 focuri senioare :
1. Elena Nistor (Steaua) 548 p (190 la 
poziția culcat, 187 la genunchi și 171_la 
picioare), 2. Ana Goreti (Olimpia) 
548 p, 3. Rodica Hnat (Dinamo) 547 p,
4. Edda Baia (Arhitectura) 540 p, 5. 
Ileana Daroczi (Cluj) 540 p. 
Pe echipe ; 1. Arhitectura 1619 p, 2. 
Dinamo 1593 p, 3. Olimpia 1585 p. 
Juniori : 1. B. Ceghezi (Cluj) 546 p 
(195 + 182 + 169), 2. A. Belinschi (Ar
hitectura) 536 p, 3. A. Simion (S.S.E. 1) 
529 p, 4. D. Becea (Arhitectura) 526 p,
5. A. Neacșu (Steaua) 526 p. Pe echi
pe : 1. Arhitectura 1560 p, 2. Metalul 
1551 p, 3. Brașov 1546 p. Pistol liber 
(60 focuri) : 1. L. Gîușcă (Construcții) 
551 p, 2. N. Bratu (Construcții) 547 p.

„Cupa României" 
la motocros

Traseu) de motocros din incinta 
complexului sportiv Pantelimo- din 
Capitală va fi gazda primei etape a 
„Cupei României*. Competiția cu
prinde două etape (București 24 a- 
prilie și Tg. Jiu 15 mai) și reunește 
la startul celor trei probe pe cei 
mai buni motocrosiști din Capitală 
și din țară.

„Cupa României* este la prima 
sa ediție și suscită un interes deo
sebit printre motocrosiștii noștri, 
fiecare fiind animat de dorința de 
a fi primul care să-și înscrie nume
le pe lista învingătorilor.

3. I. Pieptea (Olimpia) 540 p, 4. M. 
Dumitriu (Steaua) 539 p, 5. Al. Claus 
(Steaua) 536 p. Pe echipe : 1. Construc
ții 2135 p, 2. Olimpia 2108 p, 3. Dina
mo 2097 p. Armă standard 3 x 20 
focuri seniori : 1. N. Rotaru (Steaua) 
567 p, 2. P. Șandor (Steaua) 567 p, 3. 
G. Vasilescu (Olimpia) 567 p, 4. Șt 
Caban (Dinamo) 567 p, 5. M. Ferecatu 
(Dinamo) 563 p. Pe echipe : 1. Steaua 
2239 p — nou record republican, 2. 
Dinamo 2224 p, 3. Arhitectura 2206 p. 
Junioare: 1. Emilia Popa (C.S.O.
Arad) 550 p — nou record republican,
2. Genoveva Aștileanu (Cluj) 538 p,
3. Rodica Gorgoi (Steaua) 537 p, 4. 
Mariana Borcea (Dinamo) 535 p, 5. 
Aritina Bițica (Steaua) 534 p. Pe echi
pe : 1. Dinamo 1587 p — nou record 
republican, 2. Steaua 1577 p, 3. Meta
lul 1515 p. Pistol calibra mare : 1. M. 
Dumitriu (Steaua) 578 p (290 la pre
cizie și 288 la viteza) — 293 la baraj.
2. G. Maghiar (Dinamo) 578 p — 292 
la baraj, 3. I. Trioșa (Dinamo) 576 p,
4. V. Atanasiu (Steaua) 574 p, 5. I. 
Pieptea (Olimpia) 569 p. Pe echipe : 
1. Dinamo 2280 p. 2. Steaua 2279 p. 
Talere aruncate din șanț (200 buc.) :
1. Gh. Enache (Steaua) 193 t (96 man
șa I și 97 manșa a II-a). 2. I. Dumi
trescu (Dinamo Obor) 192 t (954-97).
3. Șt Popovici (Dinamo Obor) 184 t 
(89-4-95), 4. G. Florescu (Steaua) 183 t

Trofeul a fost cucerit de reprezen
tanții clubului Steaua cu 33 p, iar pe 
locurile următoare s-au clasat : Dina
mo 38 p, 3. Arhitectura 4- Construcții 
52 p, Olimpia 83 p; Metalul 107 p și 
Brașov 117 p.

T. RABȘAN

HANDBAL

Cunoscutul internațional Ioan Moser a sărit ți, evitind două (!) blo
caje, trage la poartă. înscriind un nou gol pentru echipa sa în meciul 

Dinamo București — Politehnica Timișoara (21—12)
Foto : T. Roibu

în etapa de duminică, timpul n-a 
prea fost favorabil meciurilor de 
handbal, ca de altfel și altor ma
nifestații sportive. Cele mai multe 
întîlniri s-au disputat pe ploaie, 
ceea ce a îngreuiat controlul min
gii.

Cum spațiul nu ne-a îngăduit 
ieri să dăm unele amănunte, facem 
acest lucru astăzi.

• ÎN SERIA I FEMININA. Uni
versitatea București a fost la un 
pas de victorie la Timișoara. Bucu- 
reștencele și-au impus superiorita
tea în prima repriză, cînd au și 
condus cu 5—1 ! După pauză însă. 
Lie. nr. 4 a reușit să stăvilească 
atacurile oaspetelor și a egalat cu 
15 . secunde înainte de* sfîrșit! (I.

De la start la sosire
Sîmbătă și duminică vor avea 

Ioc în Capitală întrecerile tradițio
nalului concurs republican de pri
măvară al juniorilor și junioare
lor. Cu acest prilej vor evolua cei 
mai buni juniori din întreaga țară 
din rîndurile cărora vor fi alcă
tuite loturile republicane pe anul 
1966.

Pînă atunci, iată cîteva rezultate 
■ înregistrate în concursurile organi- 
: zate în diferite orașe ale țării.

PITEȘTI. Peste 100 de concurenți 
' din comunele și satele raionului 
’ Pitești au participat la etapa raio- 
I nală a competiției dotată cu „Cupa 
! Primăverii*. Cele mai numeroase 
loturi au fost prezentate de comu
nele Vedea, Valea Mărului, Gea
măna, Oa.-ja și Rîncăciov. Cu acest 
prilej au fost întrecute 10 recor- 

: duri raionale. (Al. Momete-coresp. 
regionali.

PLOIEȘTI. Pe stadionul Petrolul, 
în organizarea S.S.E., a avut loc 
un concurs rezervat juniorilor. JU
NIORI I : înălțime : E. Costescu
1,75; JUNIORI II : 1000 m: V. 
Minigote 2:59.6; 90 mg : I. Dima 
15,0 ; JUNIOARE I : lungime : V. 
Secară 5.04 ; greutate : El. Costache 
10,82; disc ■ Costache 33,15: JU
NIOARE II = 60 mg : V. Anghel 
9.8 : greutate - N. loniță 11,27. (M- 
Bedrosian-eoresp.)

CÎMPULUNG MOLDOVENESC» 
j Primul concurs In aer liber. JU- 
• NIORI II: 80 m : V. Prundeanu 

10.3 ; prăjină : A. Rise: 2,80 ; COPII: 
60 m : L. Munteanu 8.6 ; înălțime : 

| C. Crăciun 1,40 ; 300 m F : B. Mi- 
I halache 53,0. (Gh. Bratu-eoresp.)

ÎN COMPLETAREA CRONICII ETAPE!

Stan, coresp.). Mureșul a dominat 
partida cu Rulmentul Brașov 
(12—6), dar adversarele au arătat 
mai mult decît Iasă să se înțeleagă 
locul ultim ocupat în clasament. 
Cea mai eficace jucătoare: Soos 
(M) — 6 goluri. (I. Vulcan, co
resp.). Tractorul a cîștigat greu, la 
mare luptă, partida cu Confecția 
(8—6). Terenul desfundat a stînjenit 
mult jocul. (E. Bogdan, coresp.). 
Jocul C.S.M. Sibiu — Voința Odor- 
hei (8—4) specific de campionat, 
presărat uneori cu intrări dure. Si- 
biencele își datorează succesul jocu
lui mai simplu, pe contraatac. (I. 
Ionescu, coresp.)

• SERIA A II-A, MASCULINA. 
Dintre primele trei clasate (C.S.M.

LUPEN1. Concurs de cros orășe
nesc. JUNIOARE : M. Nemeș ; JU
NIORI II : I. llieș ; JUNIORI I : 
I. Chirică. (I. Ciortea-coresp.)

CUGIR. Concurs de verificare a 
atleților din reg. Hunedoara. FETE : 
100 m : M. Goth 13,0 ; 200 m : Goth 
26,2 ; BĂIEȚI : 800 m s I. Paul 
2:00,8, Gh. Zgîrie 2:00,9; 110 mg: 
A. Eribacan 16,4; disc 2 kg : Gh. 
Dăian 41,65 — rec. reg. juniori ; 
suliță : O. Codreanu 52,85 ; lungime: 
Eribacan 6,40. (Ad. Schneider-an- 
trenor).

BUCUREȘTI. Pe stadionul Tine
retului a avut loc întîlnirea dintre 
formațiile S.S.E. nr. 2 și S.S.E. din 
Russe. Gazdele au repurtat victoria 
cu 105—103 p. Cîteva rezultate : 
BĂIEȚI : 100 m : D. Hidiosanu 11,0: 
Peev (R) 11,3; 200 m: Puiu 23,5 ; 
400 m : Puiu 51,3 ; 800 m : Rumen 
(R) 2:03,7; Mureșan 2:04,4; 1500 m; 
Mu reșan 4:28,3 ; lungime s Cercalov 
(R) 6,31, Baroianu 6,03; înălțime '• 
Gheorghiev (R) 1,70, Socrate 1,60 ; 
greutate: Grancerov (R) 12,39, Pe- 
cec 12,29; FETE: 100 m: A. Pe
trescu 12,3; 400 m : Vasilieva (R) 
60.8, Grigorescu 61.6; 80 mg: Bo- 
aeva (R) 12,0, Anghel 12,6; lungime: 
Petrescu 5,42, Anghel 5,26, Anghe- 
l:va (R) 5,20 ; înălțime : Grun 1,35 ; 
disc: C. Popescu 35,59. (N. D. Ni- 
colae-coresp.)

în cadrul unui concurs recent 
Emil Botez a realizat 1:59,3 pe 
800 m.

• Din cauza timpului nefavorabil 
campionatul de atletism al Univer
sității București a fost amînat pen
tru joi după-amiază. întrecerile se 
vor desfășura pe Stadionul Repu
blica.

Reșița, Cauciucul și C.S.M.S.), care 
au jucat în deplasare, numai C.S.M.
— liderul — a reușit să învingă : 
12—9 cu Rapid la București. C.S.M. 
a făcut un joc foarte bun. Oaspeții 
au prezentat o apărare mobilă, aten
tă și corectă, cu aglomerare pe 
centru. Atacul pozițional a avut în 
Iochman un bun conducător. Reși- 
țenii s-au adaptat foarte bine la 
starea terenului, folosind contra
atacurile cu 2—3 pase. Rapid s-a 
prezentat slab în atac: n-a reușit 
nici un moment să pună la îndo
ială victoria oaspeților. Un alt re
zultat : Timișul Lugoj — Voința 
Sibiu 10—9 (6—5).

• SERIA A II-A FEMININA , 
în derbiul întrecerii, Progresul — 
jucînd slab în toate compartimen
tele — a pierdut (6—10) pe teren 
propriu în fața Voinței Sighișoara. 
Aceasta s-a acomodat mai repede 
cu terenul alunecos, a jucat mai 
bine, mai organizat în apărare și 
în atac, avînd în Onofraș, Fabri- 
tius și Țiței jucătoarele de bază. 
Alte rezultate : Universitatea Cluj
— S.S.E. Petroșeni 3—7 (1—4). A 
treia înfrîngere consecutivă pe te
ren propriu 1 S.S.E. Buzău—Favorit 
Oradea 3—2 (1—1). Gazdele au ra
tat 3 lovituri de la 7 m !

Uniunea Regională 
a Cooperativelor Meșteșugărești 

din Regiunea Mureș—Autonomă Maghiară 
oferă pentru turiști și pentru cei veniți la odihnă, urmă
toarele servicii prin unitățile sale de deservire :

Echipele liceelor
J. Bălcescu“-Cluj la hăie 

și nr. 36 la fete, 
campioane școlare

TIMIȘOARA (prin telefon de 
trimisul nostru). Dacă la băieți tit 
de campioană republicană școlară 
fost decis de sîmbătă, cînd echipa 
ceului „Nicolae Bălcescu" Cluj 
cîștigat în fața formației Liceu 
„Nicolae Bălcescu" București, la f< 
lupta a fost mult mai strîn 
Intr-adevăr, primul loc a fost sta 
lit de-abia după disputarea preh 
girii ultimului meci desfășurat în 
echipele liceelor bucureștene nr. 
și nr. 36 și a dat cîștig de cauză < 
velor de la „36". Noile campioe 
școlare au prezentat formații or 
gene și bine pregătite tactic, do 
dindu-se cu adevărat cele mai bi 
dintre echipele finaliste.

Iar acum, iată rezultatele din 
timele zile, clasamentele finale 
componenta echipelor campioai

BĂIEȚI
Lie. „N. Bălcescu" Pitești — 1 

nr. 1 Dorohoi 54—34 (22—20), 1 
nr. 35 Buc. — Lie. nr. 2 Consta 
83—54 (29—31), Lie. „N. Bălces< 
Cluj — Lie. „N. Bălcescu'^ 
50—34 (30—15), Lie. nr. 1 Dorohoi 
Lie. ,N. Bălcescu* Cluj 28—72 (1 
35), Lie. nr. 35 Buc. — Lie. ,N. I 
cescu' Pitești 80—45 (40—18), Lie.
2 Constanta — Lie. „N. Bălces 
Buc. 79—45 (35—26).

Clasament! 1. LICEUL „NICOI 
BĂLCESCU" Cluj (prof. D<4jin AL 
Șan ; jucători: Lucian Andreicu, 1 
mitra Rusu, Gheorghe Răzor, P 
Davidovici, Demeter Szabo, Ște 
Scurtu, Victor Socaciu, Teodor Ba: 
Vasile Moisin, Gheorghe Rom 
10 p — campioană republica:
2. Liceul nr. 2 Constanța 8 p, 3. 
nr. 35 București 8 p, 4. Lie. ,N. I 
cescu" București 8 p, 5. Lie. „N. 1 
cescu* Pitești 6 p, 6. Lie. nr. 1 
rohoi 5 p.

FETE
Lie. nr. 35 București — Lie. , 

hail Eminescu* Satu Mare 56- 
(21—28, 49—49, 51—51), Lie. nr 
Arad — Lie. nr. 1 Dorohoi 30- 
(15—6), Lie. nr. 1 Brașov — LiJ|
3 Arad 47—44 (25—20), Lie. „Mi]
Eminescu" Satu Mare — Lie. nr. 
București 60—81 (21—40), Lie. nr 
Dorohoi — Lie. nr. 35 București 2 
41 (8—19), Lie. „Mihail Emines 
Satu Mare — Lie. nr. 1 Brașov 54- 
(28—24), Lip. nr. 35 București — ' 
nr. 36 București 46—50 (25—
41—41).

Clasament: 1. LICEUL NR.
BUCUREȘTI (prof. Emil Manea; 
cătoare : Ecaterina Muraru, 'Ad 
Rădiță, Constanța Ilie, Florentina 
culescu, Marla Anmacoî, Alexan 
Stanciu, Elena Bănică, Liliana 
pescu, Mihaela Andreescu, Mio 
Marin) 9 p — campioană republici 
școlară, 2. Lie. nr. 1 Brașov 9
3. Lie. nr. 3 Arad 8 p, 4. Lie. nr. 
București 7 p, 5. Lie. „Mihail E 
nescu* Satu Mare 7 p, 6. Lie. rr 
Dorohoi 5 p.

D. STÂNCULESC

Amănunte de la meciurile din seria a ll-a
I.C.F. București — Progresul Bucu

rești (f) 3—1. O oră și 35 de minute 
de joc, dar fără prea multe faze de 
volei bun. Pretențiile se îndreptau mai 
ales spre I.C.F., unde evoluează cîteva 
jucătoare talentate (Florescu, Encu- 
lescu, Hangrad, Goia), de la care se 
aștepta mai mult. în jocul de dumini
că le-am remarcat doar pe Florescu 
și Goia.

Știința Tg. Mureș — Progresul Tîr- 
goviște (f) 3—1. Atacul mai hotărît 
a~ determinat Victoria gazdelor. (I. 
Păuș — coresp. reg.).

Sănătatea Arad — Voința M. Ciuc 
(f) 3—0 (5, 3, 8). Superioritate netă, 
victorie clară. Cele mai bune de la 
învingătoare : Coste, Drăucean și T. 
Viruzab. (Șt. Iacob — coresp.).

Electroputere Craiova — Progresul 
București (m) 3—2 (10, 15. —6, -11, 
16). Jucători evidențiați : Dumitriu, 
Nițoescu (Electroputere), respectiv Ște- 
fănescu și Stamate. (A. Demetriad — 
caresp.).

Știința Petroșeni — CLS.M.S. Iași 
(m) 3—2. Studenții datorează victoria 
blocajului ferm și atacului rapid. (T. 
Cornea — coresp.).

Ind. sîrmei C. Turzii — I.C.F. Bucu
rești (m) 3—2. Joc de foarte bună cali
tate tehnică, în care s-au evidențiat 
Teutsch, Stan, Mitrea (Ind. sîrmei), 
respectiv Paraschiv, Stejăreanu și Du
mitrescu. (L. Donciu — coresp.).

Știința Tg. Mureș — înainte Timi
șoara (m) 0—3. Jucînd ceva mai bine 
în seturile 2 și 3, dar în general sub 
nivelul așteptărilor, gazdele au cedat 
categoric. (D. Ghițescu — coresp.).

Viitorul Bacău — Alumina Oradea 
(m) 3—0, succes obținut ca urmare a 
unui atac variat. (Gh. Dalban — 
coresp.).

ȘI DESPRE UN MECI DIN SERIA 
I A CATEGORIEI A: Politehnica 
Cluj — Steaua București (m) 1—3
(15-9, 14-16, 8-15, 12-15). Cu excepția 
setului prim și a unei părți din al doi
lea, în care studenții au avut 14—12, 

Steaua a condus cu autoritate și a în
vins clar. (V. Morea — coresp. reg.).

CLASAMENTE — SERIA I 
MASCULIN

L Rapid București 19 17 2 55:15 36
2. Steaua București 20 15 5 51:25 35
3. Dinamo București 19 15 4 52:16 34
4. Tractorul Brașov 19 15 4 49:28 34
5. Știința Galați 20 14 6 46:31 34
6. Petrolul Ploiești 20 7 13 30:47 27

7—3. Politehnica Brașov 19 7 12 28:42 26
7—8. Progresul Brăila 20 6 14 30:45 26

9. Politehnica Cluj 19 5 14 23:46 24
10. Farul Constanța 19 5 14 23:48 24
11. Politehnica Tim. 18 5 13 26:44 23
12. Minerul B. Mare 18 4 14 21:47 22

FEMININ
1. Rapid București 17 17 0 51: 8 34
2. Dinamo București 17 16 1 49:11 33
3. Farul Constanța 17 11 6 40:28 28
4. C.P. București 17 9 8 36:31 26
5. C.S.M. Sibiu 17 8 9 33:35 25
6. Știința Craiova 17 7 10 27:39 24
7. Universitatea Cluj 17 6 11 29:36 23
8. Penicilina Iași 17 6 11 28:38 23
9. Part, roșu Brașov 17 4 13 15:44 21

10. Metalul București 17 1 16 11:49 18

1. Reparații, întreținere și spâlat turisme și motoci
clete prin unitățile :

- COOPERATIVA METALUL TG. MUREȘ, str. Lăpușna 
nr. 6, telefon 38-93 (funcționează permanent);

- COOPERATIVA VOINȚA' ODORHEI, str. Insulei nr. 
2, telefon 406 (funcționează permanent);

- COOPERATIVA DESERVIREA SOVATA - BAI, str. 
Csorgi nr. 1 (funcționează în perioada sezonului 
turistic) ;

- COOPERATIVA LACUL ROȘU GHEORGHIENI, str. 
Băii nr. 16, telefon 264 (pentru stațiunea Lacul 
Roșu) ;

- COOPERATIVA OLTUL MIERCUREA CIUC, str. 
Petofi nr. 53 (funcționează permanent). în timpul 
sezonului în cadrul aceleiași cooperative în stațiu
nea Tușnad - Complex deservirea, telefon 21 ;

2. închirieri de obiecte turistice și distractive ca : cor
turi, bamace, saci de dormit, aparate foto, radio 
portative, magnetofoarse, jocuri distractive etc. 
prin complexele de deservire din stațiunile : 5o>- 
vaîa, Tușnad, Borsec și orașele Tîrgu Mureș, Mier
curea Ciuc.



IN CATEGORIA B

Progresul București și Minerul Baia Mare își mențin pozițiile fruntașe
SERIA I

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI (1—1). Apari
ția Științei, ca principal adversar al 
Progresului în lupta pentru primul 
loc al seriei, a fost cu totul neaș
teptată pentru Progresul, poate chiar 
și pentru studenții înșiși. Victoria 
lor surprinzătoare la Moreni le-a 
pus deodată, în față, posibilitatea de 
a se apropia la un punct de lider. 
Această situație a creat un interes 
deosebit în jurul partidei de dumi
nică dimineața. în ciuda condițiilor 
de vizionare dificile, cei care s-au 
deplasat pe „Politehnica* n-au re
gretat. Jocul a fost de un bun nivel 
(în pofida terenului greu), disputat 
intr-un ritm viu din primul pînă în 
ultimul minut.

Știința București este o echipă tî- 
nără și talentată. Avînd în Halagian 
un dispecer experimentat, calm și 
lucid, echipa studențească tinde 
spre un joc de construcție, mai „a- 
șezat*. în partida cu Progresul am 

, numărat cel puțin 12 acțiuni orga
nizate de studenți după toate re
gulile artei, una dintre ele încbein- 
du-se cu gol: Ciornoavă (min. 72).

Stopînd ambițiile studenților. Pro
gresul a mai făcut încă un pas mare 
spre categoria A. Jocul echipei pre
zintă însă „suferințe* în ce privește 

-aț'ărarea. Amîndoi fundașii centrali 
— Mățăoanu și Peteanu — sînt des
tul de rigizi, nu se dublează cu 
promptitudine, iar în linia mijlocași
lor este, cum se spune, o mare fluc
tuație de cadre: Constantinescu,
Gherghina, Prepurgel, Neacșu, Maf- 
teuță etc (ne referim Ia ultimele par
tide). Golul Progresului a fost în
scris de Unguroiu în min. 62, care, 
împreună cu Mateianu, Mîndru și 
Constantinescu au fost cei mai buni 
oameni ai echipei. De la Știința ne-au 
olăcut Rămureanu, Halagian, Radu
lescu, Ciornoavă și Lucescu. A ar
bitrat satisfăcător V. Dumitrescu — 
București.

ȘTIINȚA: Rămureanu — Anton, 
Grecea, Urseanu, Rădulescu — Cicu, 
Halagian, — Lucescu, Vasilescu. 
Păiș (min. 50, Stanclu), Ciornoavă.

PROGRESUL: Mîndru — Al.
Georgescu, Mățăoanu, Peteanu, Măn- 
doiu — AL 
ghina 
lungă, 
gher.

Constantinescu,
(min. 46, Prepurgel) — 
Unguroiu, Mateianu,

Gher- 
Țară- 
Șoan-

VALENTIN PĂUNESCU
METALURGISTUL BUCUREȘTI — 

DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
(2-0).

Fotbaliștii de la Metalurgistul au 
început partida foarte deciși, în timp 
ce Dinamo Victoria a intrat pe teren 
cu „povara* înfrîngerii suferite în

Portarul studenților, Rămuream, plonjează la picioarele lui Ța. 
(Fază din meciul Știința București — Progresul București 1—Ij 

Fote: St Ciotloș

jocul din tur. Și acest lucru s-a re
flectat aproape tot timpul în jocul 
său. Adăugind și faptul că înaintașii 
dinamoviști au jucat individual și 
n-au tras decît rareori Ia poartă, a- 
vem explicația înfrîngerii. Singura 
acțiune mai clară s-a soldat cu un 
șut în bară tras de Danie] Ene In min. 
30. Iar dacă scorul nu a luat pro
porții în prima repriză, aceasta se 
datorește în special lui Ghibănescu, 
care a apărat foarte bine.

Jocul formației metalurgiste a pur
tat amprenta acțiunilor construite 
inteligent de cei doi înaintași centrali, 
L Popescu și Niculescu II, precum 
și a impetuozității celor două extre
me, Buzatu 
min. 31) și 
a început 
dar pentru 
talurgjstul preia inițiativa și reușește 
să majoreze scorul prin L Popescu 
(min. 66). De menționat că partida 
s-a disputat într-o deplină sportivi
tate.

Conducerea jocului a fost bine asi
gurată de Gh. Popovici, ajutat la tu
șă de D. Mincă șl I. Paraschiv.

METALURGISTUL: Niculescu I- 
Marin, Tudor, Badea, (Cojocaru), Ste- 
re-Chiru, Anton-Buzatu, Niculescu II, 
I. Popescu, Roman.

DINAMO VICTORIA : Ghibănescn- 
Crăciunescu, Constantinescu, Șerban, 
Petrescu-Dobre, Florea-Ion Ștefan, 
Nuțu, D. Ene, Iordache (Feodot).

C. DUMITRIU

(care a deschis scorul în 
Roman. Repriza secundă 
sub semnul echilibrului, 
puțin timp deoarece Me-

OLTUL RM. VILCEA—METALUL 
TÎRGOVIȘTE (4—0). în ciuda celor 
4 goluri marcate, Oltul a dovedit lip
să de omogenitate și unele momente

© UN PROGRAM ATRACTIV LA CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN ACEASTĂ SÂPTAMÎNA

© TRAGEREA AUTOTURISMELOR LA LOTO !
Programul concursului PRONOSPORT 

nr 17 din această săptămînă are un con
ținut atractiv și interesant: meciul inter
național Austria—U.R.S.S., patru întîl- 
niri din cadrul categoriei B al țării noas
tre și opt partide din campionatul italian 
A și B.

Programul este următorul;

XI
XII 

XIII

Napoli — Florentina 
Alessandria—Palermo 
Genoa — Venezia

Echipa Cagliari 
vine la București 
după o victorie 

asupra lui Juventus

Corespondență specială din Italia

au asistat la această partidă viu dis
putată. în prima repriză gazdele au 
dominat copios, dar înaintarea a ra
tat o serie de ocazii prin Chelan și 
Rădulescu. Cea mai mare ocazie de 
a înscrie a pierdut-o Raab, care în 
min. 39 n a reușit să transforme o lo
vitură de la 11 metri acordată în ur
ma unui henț in careu comis de Val- 
da. în partea a doua a întîlnirti jo
cul s-a echilibrat Au jucat forma
țiile :

INDUSTRIA SÎRMEI: Bobuță - 
Istrate, Popescu, Chiorean. Bîndean- 
Raab, Chețan-Simofi. Drăghici, Radu
lescu. Husar (Sucfu).

MINERUL; Bat-Cromeli, Colceriu, 
Donca, Vaida-Rojnaj, Miculas-Soos, 
Dragam Sase. Czâko. (P. ȚONEA — 
coresp.).

VAGONUL ARAD—JIUL PETRILA 
(2—0). Joc specific de campionat, 
din care n-au lipsit acțiunile specta
culoase. Miza mare a meciului a fă
cut ca ambele echipe să evolueze 
crispat, nervos, fără a depăși însă 
limitele sportivității. Jucătorii din 
Arad au dominat mai mult, încercînd 
mai des poarta. Jiul a dat o replică 
dirză, a dovedit o bună pregătire 
tehnică, dar a comis greșeli în fazele 
de finalizare. Au înscris i Schweilin- 
ger (mia 17) șl Moț (mim 73). Ar
bitrul G Nitescu (Sibiul a condus 
bine (ȘT. IACOB — coresp.).

AJ5.A. TG. MUREȘ—ARIEȘUL 
TURDA (1—0). în tot timpul meciu
lui a plouat în general, s-au dat 
multe pase greșite și s-au ratat nume
roase ocazii de gol. în min. 7, de pil
dă, Dumitriu III (A.S.A.) a avut în față 
numai portarul și totuși a.„ ratat La 
fel a făcut și Pîrvu, atacantul Arie- 
șului, care singur în lața porții goa
le, a... tras alături. In min. 66 Giu- 
tac este oprit- neregulamentar în ca
reu de doi apărători de la Arieșul. 
Penaltiul acordat de arbitru este 
transformat de Dodu. Mureșenii au 
cîștigat foarte greu acest meci. Ei au 
avut de înfruntat o echipă tînără, 
ambițioasă, care s-a apărat organi
zat Arbitrul T. Leca (Brăila) a con
dus meciul cu competentă. (C. ALBI! 
— coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ—C.F.R 
ARAD (3—0). Pe tot parcursul ce
lor 90 de minute fotbaliștii din Mediaș 
au fost superiori, dovedind o mai 
bună pregătire fizică și tehnică. Sco
rul a fost deschis în min. 13 de Zan- 
ca. După reluare aspectul partidei a 
rămas același, adică gazdele au do
minat categoric și au reușit să con
cretizeze încă două din numeroasele 
acțiuni ofensive prin Schiau (min. 
62) și Noian (min. 88). (Z. RIȘNO- 
VEANU — coresp.).

MINERUL LUPENI—C.S.M. SIBIU 
(2—0). Scorul a fost deschis în min. 
35 de Cotroază care introduce cu 
capul balonul în poarta G.S.M.-ului. 
Repriza secundă începe cu dominarea 
gazdelor și. în min. 47, același Co
troază mărește scorul la 2—0. Pînă 
la sfîrșitul meciului, cu toate efortu
rile depuse de cele două echipe, nu 
se mai înscrie nici un gol. (I. CIOR- 
TEA — coresp.)

A S. CUGIR—CLUJEANA (3—1). 
Joc de bună factură tehnică, la care 
au contribuit ambele formații Echipa 
gazdă a avut emoții, fiind condusă 
pînă în min. 66. Ultimele douăzeci 
șt cinci de minute aparțin însă în în
tregime localnicilor, care înscriu de 
trei ori i Gh. Ion (min. 66), Nistor 
(min. 71) șt Neamțu (min. 84 din 11 
m). Golul clujenilor l-a realizat Stan- 
ciu în min. 33. (M. VÎLCEANU — 
coresp.).

C.S.M. REȘIȚA—RECOLTA CĂ
REI (2—0). Peste 2 000 de spectatori 
au asistat la acest meci in care reși- 
țenil au avut inițiativa dar n-au pu
tut marca nici un punct direct din 
acțiuni. Ambele goluri au fost înscri
se din lovituri de la 11 metri de Geor-

Vestea că echipa Cagliari se va de
plasa la București pentru a susține 
un meci cu selections ta divizionară a 
umplut de mîndrie inimile iubitorilor 
de fotbal din capitala Sardiniei, în- 
trucît aceasta dovedește că formația 
lor și-a cîștigat o faimă care a trecut 
granițele Italiei. De altfel. în ultimul 
meci de campionat, echipa a repurtat 
o victorie de mare prestigiu, învin- 
gînd cu 2—I valoroasa formație 
Juventus. Scorul nu arată exact situa
ția de pe teren deoarece superiorita
tea jucătorilor de la Cagliari a fost 
evidentă.

Și acum, o scurtă prezentare a echi
pei. Cagliari este primul „11“ din 
Sardinia care a reprezentat vreodată 
insula italiană în prima categorie a 
campionatului național. Antrenorul 
formației este Arturo Silvestri, un 
nume celebru pentru sportul italian. 
Silvestri a fost unul dintre cei mai 
buni jucători de la Milan și, închein- 
du-și cariera fotbalistică, s-a dedicat 
misiunii de antrenor, reușind în cîțiva 
ani să aducă echipa Cagliari pe locul 
al 10-lea în campionatul italian, fiind 
depășită doar de formații de mare 
prestigiu din orașe cunoscute ca Mi
lano, Torino, Florența, Bologna și 
Roma. Dintre jucători se remarcă 
Rizzo și Riva, componenți ai lotului 
Italiei, care se pregătește pentru C.M. 
Dar și alți jucători se bucură de o 
frumoasă carte de vizită, ca de pildă 
extrema Mattrel, care a jucat înainte 
Ia Juventus, și tînărul Pianfa, o ex
tremi foarte valoroasă. Linia de atac 
este punctul forte al formației. Ală
turi de Rizzo, spectatorii bucureșteni 
vor remarca și prezența a doi jucători 
de culoare : brazilianul Nene șî peru- 
vianul Gallardo.

Cagliari este, așadar, o formație 
capabilă să fie la înălțimea adversa
rilor de miercuri.

CESARE TRENTINI
Bologna, 18 aprilie 1S66

de nesiguranță în acțiunile de Coali
zare. Pentru lovire reciprocă (In rain. 
82) Lang (Oltul) și Delu (Metalul) au 
fost eiîmiaatL Golurile au fost înscri
se de Mor ar u (min. 4), Udroaica 
(min. 7 și 721, Mihăilescu (min. 81). 
Medul s-a desfășurat 
Foarte bun arbitraji 
din București.
coresp).

FLACĂRA
BACĂU (0—ÎL După ce au dominat 
majoritatea timpului și au ratat nu
meroase ocazii clare de a înscrie, 
gazdele au pierdut în rnin. 87, dnd 
Radulescu a reluat cu capul în poar
tă Ia un corner. Foarte bun arbitrajul 
prestat de Ion Cimpeanu din Cluj. 
(GH. ILINCA — coresp).

OTELUL GALAȚI—CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (1—1). Formația gălățeană 
continuă să manifeste o formă slabă, 
în meciul cu Ceahlăul, Oțelul a comis 
o serie de greșeli în apărare și a fost 
lipsită de eficacitate. Fotbaliștii din 
P. Neamț au jucat bine în cîmp și 
au avut o apărare fermă. Punctele 
au fost înscrise de Pătrașcu (min. 13) 
pentru Ceahlăul și Teodosiu (min. 34) 
pentru Oțelul, De semnalat că în 
min. 25 portarul Ceahlăului, Argeșa- 
nu, a lovit intenționat pe Ionică (O- 
țelul) fiind eliminat. A arbitrat corect 
Gh. Isăcescn din București. (S. 
CONSTANTINESCU — coresp.).

PROGRESUL BRĂILA—POIANA 
CÎMPINA (0—2). Poiana a realizat o 
victorie meritată, datorită hotărîrii cu 
care a acționat. Progresul a evoluat 
slab î confuz în atac și cu o apărare 
ușor penetrabilă. Ineficacitatea brăile- 
nilor este demonstrată și de ratarea 
unei lovituri de la 11 m (Ionescu în 
min. 78). Au înscris Bejan (min. 6) 
șl Neacșu (autogol în min. 48). (L 
BALTAG — coresp.).

C.FJ8. ROȘIORI—C.FJL PAȘCANI 
(3—2). Partida dintre cele două e- 
chipe feroviare s-a încheiat cu suc
cesul meritat al localnicilor care, față 
de inițiativa deținută în majoritatea 
timpului, ar fi putut cîștiga la o di
ferență categorică. Victoria a fost ob
ținută doar Ia limită din cauza rată
rilor unor înaintași din Roșiori, cit 
și din cauza greșelilor de apărare fă
cute de gazde. Punctele au fost în
scrise de Florescu (min. 5 și 51) și 
Gerea (min. 62) pentru Roșiori, res
pectiv Bărgăoanu (min. 75) și Nuțes- 
cu (min. 89). Arbitrul I. Drăghici 
(Buc.) a fost nevoit să întrerupă par
tida pentru 10 minute, în repriza a 
doua, din cauza ploii însoțite de grin
dină. (T. NEGULESCU —

CLASAMENT

Ia Drăgăsant 
ii Iui SL Lazăr 

(D. ' ROȘIANU —

MORENI—DINAMO

Rezultate din campionatul 
republican de juniori

Forestiera Sighetul Marmațieî — 
Minerul Baia Sprie 1—2 (1—2), Di
namo Bacău — Siderurgistul Galați 
0—1 (0—0), Electrica Fieni — Fla
căra Moreni 0—2 (0—1), Fructexport 
Focșani — Flamura roșie Tecuci 
2—I (1—1), Metalul Hunedoara — 
A. S. Cugir 2—2 (1—0), Jiul Pe- 
trila — Știința Craiova 1—2 (1—1), 
Rapid Mizil — Poiana Cîmpina 
0—1 (0—0), Unirea Negrești — Lo
comotiva Iași 2—3 (2—1), Ind. sîr
mei C. Turzii — Gloria Bistrița 
9—0 (7—0), Petrolul Moinești — Me- 
talosport Galați 3—0 (neprezentare), 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
— Textila Buhuși 5—3 (1—1), Stea
gul roșu Brașov — Rulmentul Bra
șov 1—1 (0—1), Tractorul Brașov — 
Chimia Făgăraș 2—0 (1—0).

® Sîmbătă 23 aprilie este ultima 
care va mai puteți cumpăra bilete la tra
gerea autoturismelor Loto. După cum s-a 
mai anuntat această tragere atribuie AU
TOTURISME în număr NELIMITAT. Pe 
lista de premii întîlnim următoarele mărci 
de autoturisme: „Fiat 1800“, „Fiat 
1300“ (plus 13 100 lei), „Renault 10 Ma
jor" (plus 26 000 lei), „Moskvici 408“, 
„Fiat 850“ (plus 7 500 lei) „Wartburg- 
Lux 312/1“ și „Fiat 600“.

Se aduce la cunoștința participanților 
că deși s-au primit cereri de a se amina 
tragerea autoturismelor, tragerea va a- 
vea loc, irevocabil, la data fixată inițial: 
duminică 24 aprilie.

Procurați-vă din vreme biletele pentru 
a evita aglomerația din ultima zi.

PRONOEXFRES

zi in

II

III

IV 
V

VI
VII 

VIII
IX

X

A.S.A. Tg.

Cărei — Vagonul Arad 
Turda — Gaz metan Me-

I Austria — U.R.S.S.
Minerul B. Mare
Mureș
e.F.R.
Vîlcea
Recolta
Arieșul
diaș
Atalanta —- Spăl
Bologna — Torino
Foggia — Lanerossi
Juventus —— Milan
Lazio — Cagliari

© DOUĂ PREMII A CÎTE 110 438 LEI LA

coresp.).

1. Progresa! Buc. 16 8 6 2 28—16 22
2. Știința Buc. 16 7 5 4 22—13 19
3. Metalurgistul Buc. 16 7 4 5 33—24 18
4. Oltul Rm. Vîlcea 16 7 4 5 23—15 18
5. Dinamo Bacău 16 5 6 5 18—17 16
6. Dinamo Victoria Buc.

16 7 2 7 24—25 16
7. Ceahlău] P. Neamț 16 6 3 7 29—23 15
8. C.F.R. pașcani 16 6 3 7 22—24 15
9. Flacăra Moreni 16 7 1 8 20—25 15

10. Progresul Brăila 16 7 1 8 20—31 15
11. Metalul Tîrgoviște 16 6 3 7 17—29 15
12. Poiana Cîmpina 16 5 4 7 21—22 14
13. Oțelul Galați 16 5 4 7 17—21 14
14. C.F.R. Roșiori 16 4 4 8 16—25 12

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 15 din 13 aprilie 1966.

a V-a — 1766 variante

Categoria 
lei.

Categoria 
4 086 lei.

Categoria 
a 1 528 lei.

Categoria 
a 232 lei.

1 — 2 variante a 110.438

II-a — 25 variante a

a
a

III-a — 72 variante

IV-a — 603 variante

Categoria 
a 80 lei.

Categoria 
te a 22 lei.

Premiile 
obținute de participantul Peltz Isac 
din București și un participant din 
Arpașul de Sus, raionul Făgăraș.

a
de

Vl-a — 8706 varian-

categoria I au fost

ETAPA VIITOARE: Metalurgistul 
Buc.—Flacăra Moreni, Ceahlăul P. 
Neamț—Dinamo Victoria Buc., Dina
mo Bacău—Progresul Brăila, Progre
sul București—C.F.R. Roșiori, Otelul 
Galați—Știința Buc., C.F.R. Pașcani— 
Oltul Rm. Vîlcea, Poiana Cîmpina— 
Metalul Tîrgoviște.

gevici în min. 15 și 81 A arbitrat
FI. Dumitriu — Craiova, (I. PLAVI-
ȚU — coresp.).
1. Minerul Baia Maro 16 9 5 2 30— 8 23
2. A.S.A. Tg. Mureș 16 9 4 3 21— 7 22
3. Jiul Petrila 16 9 4 3 27—16 22
i. Vagonul Arad 16 9 3 4 28—18 21
5. A.S. Cugir 16 8 4 4 26—17 20
6. Minerul Lupeni 16 7 2 7 16—11 16
7. C.S.M. Reșița 16 7 2 7 18—29 16
8. Ind. sîrmei C. Turzii 16 5 4 7 23—23 14
9. Gaz metan Mediaș 16 6 2 8 15—20 14

10. Recolta Cărei 16 5 3 8 17—23 13
11. C.S.M. Sibiu 16 4 3 9 19—26 11
12. Arieșul Turda 16 4 3 9 14—21 11
13. Clujeana 16 2 7 7 14—28 11
14. C.F.R. Arad 16 2 6 8 10—31 10

SERIA A II-A

(Rubrică redactată de Admini
strația de Stat Loto-Pronosport.)

INDUSTRIA SÎRMEI
ZII—MINERUL BAIA
Mai mult de 3 000 de 
tre care peste 500 din Baia

CÎMPIA TUR- 
MARE (0—0). 
spectatori din- 

Mare,

ETAPA VIITOARE: C.S.M. Sibiu 
—Industria sîrmei Cîmpia Turzii, Re
colta Corei—Vagonul Arad, Jiul Pe- 
trila—A.S. Cugir, Arieșul Turda— 
Gaz metan Mediaș, C.F.R. Arad—Mi
nerul Lupeni, Clujeana—C.S.M. Re
șița, Minerul Baia Mare—A.S.A. Tg. 
Mureș.

De la I.E.B.S.
9 Pentru cuplajul internațional 

de fotbal Progresul—Dunav Russe 
(R.P. Bulgaria) și Selecționata divi
zionară A — Cagliari (Italia) de 
miercuri 20 aprilie, de pe stadio
nul Republicii, biletele se găsesc de 
vînzare la casele speciale: str. Ion 
Vidu, Pronosport calea Victoriei 
nr. 2, agenția C.C.A. — b-dul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, stadioanele Re
publicii, Dinamo, Giulești, patinoa
rul ,.23 August", precum și la casa 
specială nou înființată în parcul 
halelor Obor.



0 frumoasă victorie a șahistelor noastre Au început meciurile individuale
România—Iugoslavia 9^- 6 >4 la „europenele" de tenis de masă

Avantajul <le puncte realizat de șa- 
liistelc noastre în primul tur al meciu
lui feminin România—Iugoslavia s-a 
dovedit decisiv pentru scorul întregii 
întîlniri. După consemnarea rezultatelor 
din partidele întrerupte, scorul turului 
iutii a fost majorat la 5'/2—2’/2 în fa
voarea reprezentativei române, cel din 
a dona zi răminînd 4—4. In total : 
9’A-6‘/2 pentru România.

Victoria categorică, deci, și totodată 
deosebit de prețioasă, dată fiind valoarea 
recunoscută a învinselor, șahul iugoslav 
jucînd de multi ani un rol fruntaș în 
arena internațională. Acum, palmaresul 
meciurilor feminine de șah romăno-ingo- 
slave s-a modificat. După cinci ediții, 
scorul general al întîlnirilor devine egal: 
2 victorii românești, 2 iugoslave, 1 meci 
nul.

Rămînînd în limitele acestei succinte 
priviri retrospective, este interesant de 
consemnat că acest scor de 9^—6V2 
reeditează fidel rezultatul primei întîl
niri șaliiste feminine România—Iugosla
via, din anul 1959. Dovadă că, printr-o 
muncă atentă de pregătire șahis- 
tele noastre au reușit să refacă 
acel ascendent demonstrat față de co
legele lor de întrecere, ceea ce este de
sigur demn de laudă.

Evident, oaspetele noastre pot invoca 
absența din rîndurile lor a două jucă
toare fruntașe — Vera Nedelkovici și 
Milunka Lazarevici — care n-au făcut 
deplasarea anunțîndu-se indisponibile. 
Dar este îndoielnic că prezența acestora 
în formația iugoslavă ar fi fost sufi
cientă pentru a reface handicapul de 3 
puncte. După cum nu este mai puțin

Talente tinere în
(Urmare din pag. 1)

program — să recunoașterii, încărcat 
— eleva Gica Manafu învață bine, 
se odihnește mult și are timp să ci
tească tot ceeace o interesează.

SPERANȚE, LA FEL DE ÎNDREP
TĂȚITE dau și alți... copii din Ga
lati. Elevii Mariana Bîrsan (13 ani) 
și Dan Ungureanu (14 ani) se înscriu 
de pe acum ca autentice talente, 
realizînd performanțe valoroase și 
muncind serios pentru a Ie depăși 
mereu. Prima este planificată să ob
țină anul acesta 1:27,0 pe 100 m 
bras manifestînd mai multă „preco
citate* sportivă decît Gica Manafu, 
iar cel de al doilea a realizat pînă 
în prezent 1:14,4 la 100 m delfin, do
vedind că are posibilități să-și îmbu
nătățească recordul personal. Ală
turi de ei, o serie de puști cum sînt 
Gelu Onose, Felicia Gherghe, Au
rel Seicaru, toți în jur de 10 ani, ,a- 
lunecă" în apă cu multă îndemînare, 
acoperind la antrenamente zeci și 
sute de „lungimi". Cei mai avansați 
fac de pe-acum 3—4 antrenamente 
pe săptămână și înoată la fiecare an
trenament în jurul a 1 300 de metri, 
dovedind o mare capacitate de a- 
daptare Ia efort și, prin aceasta, mari 
posibilități de dezvoltare în viitor. 
Antrenorii Jean Ouatu și Rodica 
Soreiu lucrează în prezent cu grupe 
de copii și ne-au mărturisit convin
gerea lor că în scurtă vreme natația 
gălățeană va avea nu numai cîteva 
flori, ci un mare și frumos buchet de 
performeri...

UN SECRET: colaborarea cu pro- 
îesorii de educație fizică, colaborare 
care contribuie direct la creșterea 
performantelor. Să exemplificăm. De 
pildă, Gica Manafu face două antre
namente pe zi, ambele în bazin. Pro
blemele legate de dezvoltarea pre
gătirii fizice generale și specifice se 
rezolvă la școală, în cadrul orelor de 
educație fizică. Antrenorul D. Miti- 
telu a luat legătura cu profesorii de 
educație fizică, le-a dat un program 
precis pentru Gica Manafu, urmă
rind desăvîrșirea pregătirii fizice ge
nerale și specifice. Lucrurile se petrec 
la fel și cu alți înotători fruntași din 
Galati, la aceasta adueîndu-și o pre
țioasă contribuție și profesorii Ca- 
liopia Dulqheru, I Mușat, Adrian 
Marin, Gh. Pătrascu.

important de menționat că la un plus 
de șansă avansul șahistelor noastre ar 
fi fost și mai mare. Ne referim la a 
doua partidă Alexandra Nicolau—Katia 
lovanovici în care campioana noastră

Elisabeta Polihroniade a ciștigat cu 
î'/2—% intilnirea directă cu Lubita 
Jocici, la masa a doua a meciului.

Foto : V. Bageac

— după un joc net superior — a ratat 
de puțin victoria, precum și la întilni- 
lile susținute de Margareta Perevoznic, 
Margareta Teodorescu și Gertrude Baum- 
starck, în care se putea realiza cel pu
țin un punct în plus.

De fapt, ieri dimineața, în sala Pa
latului Culturii din Ploiești nu s-a mai 
făcut nici o mutare la tablele de șah.

natația gălățeană
Din păcate. însă, dacă această co

laborare — care teoretic pare mai 
greu de realizat — a fost totuși „pusă 
pe picioare* și dă roade, colaborarea 
dintre cei trei antrenori de natatie 
nu este la fel de rodnică. Au apă
rut oarecari neînteleqeri, care — 
deocamdată — nu au luat amploa
re. Pentru ca în viitor lucrurile să 
meargă și mai bine se cere o mai 
atentă îndrumare din partea federa
ției și a organelor sportive locale.

SÎNT ȘI UNELE NECAZURI, ce 
se cer rapid rezolvate. Spuneam la 
început că avem rezerve în direcția 
orientării metodice a antrenorilor 
gălățeni, care pun un deosebit ac
cent pe creșterea continuă a volu
mului și intensității muncii. Este 
bine ? Rezultatele de pînă acum spun 
că da. Să nu uităm însă că se lu 
crează eu copii și că în acest sens 
o permanentă colaborare cu medicul 
este neapărat necesară. Am spune 
chiar că este o problemă vitală. Și 
aci intervin rezervele noastre, pen
tru că medicul... ia-1 de unde nu-i I 
In orașul Galati există un sinqur me
dic specialist, în preocupările căruia 
intră întreaqa Tegiune: dr. Marilena 
Slătineanu. După ce că este unul 
singur, medicul în cauză mai face și 
naveta (uneori zilnic I) pe ruta Bucu
rești—Gaiați, avînd domiciliu în Ca
pitală. Antrenorii de natație — și 
nu numai ei — au încercat să rezol
ve problema controlului medical per
manent (accentuăm: permanent) prin 
sprijinul voluntar al unor medici în
drăgostiți de sport, dar care au to
tuși timpul limitat de alte obligații 
profesionale. Am discutat această 
problemă cu dr. Toma Ciocan, di
rectorul policlinicii orășenești, unde 
funcționează cabinetul de cultură fi
zică medicală, și cu dr. Virgil Udrea, 
medic șef al orașului. Ei au promis 
tot sprijinul, însă consideră că bazi
nul trebuie să aibă un medic sala
riat. Deci...

Apoi, credem că secția de natație 
a C.S.O. Galați are nevoie de mai 
mult sprijin. De asemenea, se cere și 
o mai atentă supraveqhere din par
tea metodistului regional. Sînt lu
cruri ce pot da un puternic impuls 
în munca de dezvoltare și mai ra
pidă a acestui „copil precoce*, care 
este natatia gălățeană.

Șahistele iugoslave au acceptat fără 
joc înffîngerea în partidele Jocici—Po
lihroniade și Kureș—Makai, în cele ale 
Gertrudei Baumslarck (cu Timofeeva 
și Pongraț) fiind consemnată remiza.

Astfel ia sfîrșit unul din cele mai 
interesante meciuri susținute de repre
zentativa feminină de șah a României, 
încheiat cu o frumoasă victorie a culo 
rilor noastre.

RADU VOIA

CĂLĂRIE

Din nou pe „parcursurile" de obstacole...
în sfîrșit, după două amînări conse

cutive — din cauza timpului nefavo
rabil — duminică s-au desfășurat (pe 
baza hipică din calea Plevnei) între
cerile inaugurale ale sezonului de că- 

| lărie. Dar, tot pe...- ploaie ! Și astfel, 
i numeroaselor obstacole din teren li s-a 
' adăugat un... obstacol natural care a 
' sporit considerabil dificultatea probe- 
j lor. în aceste condiții este îmbucurător 
’ faptul că majoritatea călăreților au 

trecut cu succes acest prim examen 
competițional, evoluînd la un nivel 

; tehnic promițător.
Competiția, organizată de clubul 

sportiv Știința București și dotată cu 
„Cupa Primăverii", a debutat cu proba 
pentru juniori începători. Interesant de 
reținut : 20 de participanți — foarte 
multe -parcursuri* fără greșeală. Tre
buie, desigur, evidențiată preocuparea 
cluburilor Steaua, Dinamo și Știința 
pentru pregătirea „schimbului de mîi- 
ne*. Să nu ne oprim însă aici ! RE
ZULTATE : 1. Camelia Verdeș
(Steaua) cu Lux 0 p, 55,4 sec ; 2. M. 
Ștefănescu (Dinamo) cu Eroina 0 p, 
56,7 sec ; 3. Dan Ciobanu (Steaua) cu 
Nușa 0 p, 56,9 sec ; 4. C. Berindei 
(Știința) cu Floricel 0 p, 1:03,7. Tot 
zecimile de secundă au făcut departa
jarea și în dlasamentul întrecerii 
rezervate juniorilor avansați : 1. Gh. 
Moiseanu (Dinamo) cu Stoc 0 p, 53,2 ;
2. I. Popa (Steaua) cu Gelu 0 p, 55,0 ;
3. I. Popa cu Struga 0 p, 59,0. Recor
dul de participare a fost stabilit în 
proba de categorie semiușoară (45 de

Foto : A. Negru

ȘTIRI, REZULTATE
CIUDAD DE MEXICO. Cu prilejul 

unui concurs internațional de atletism 
cu participarea atleților americani, 
Pennel a sărit cu prăjina 5,20 m, iar 
Boston a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu 8,18 m. Pennel a în
cercat să corecteze recordul mondial, 
însă nu a reușit din cauza unui pu
ternic vînt care bătea din față. Alte 
rezultate: 400 m — Whitney 51,8;
100 m — Dodson 10,3; triplu — 
Walker 16,12 m; ciocan — Burke 
63,94 m.

CAIRO, In cadrul meciului de 
haltere dintre echipele R.A.U. și 
U.R.S.S., la categoria grea Leonid 
Jabotinski (U.R.S.S.) a realizat la 
stilul „smuls* 173,500 kg, performanță 
superioară cu 0,500 kg recordului 
mondial oficial.

PARIS. Proba de simplu masculin 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Aix en Provence a reve
nit maghiarului Gulyas, care în finală 
l-a învins cu 6—4. 4—6, 6—0, 6—1 pe

LONDRA, 18 (prin telefon). — 
După o zi de odihnă, luni au fost 
reluate — în sala „Empire Pool* de 
la Wembley — campionatele euro
pene de tenis de masă. S-au desfă
șurat primele meciuri din cadrul pro
belor individuale.

Iată rezultatele mai importante :
Simplu băieți, turul I: Reti—Nan- 

tal (Elveția) 3-1, Negulescu — Bier- 
kens (Belgia) 3—0, turul al II-lea: 

înscrieri) cîștigată — după o luptă 
pasionantă — de Puiu Victor (Dinamo) 
cu Salvator 0 p, 1:15,0, urmat de Gh. 
Moiseanu cu Stoc 0 p, 1:12,3 și D. 
Hering (Steaua) cu Fatma 0 p, 1:12,1 
(condiția de bază : apropierea de tim
pul limită).

Ultimele două probe — categoria 
mijlocie și întrecerea pe echipe — 
ne-au prilejuit reîntîlnirea cu mulți 
dintre călăreții fruntași și, așa cum era 
de așteptat, ei ne-au oferit dispute 
calitativ superioare. Precizăm că pro
ba de categorie mijlocie a fost inclusă 
în program pentru verificarea călă
reților din lotul republican în vede
rea partioipării la concursul hipic in
ternațional din Iugoslavia (luna mai).

REZULTATE : categoria mijlocie : 
1. C. Vlad (Dinamo) cu Hala 0 p, 
1:15,5; 2. V. Bărbuceanu (Steaua) cu 
Stejar 0'p, 1:19,1 ; 3. O. Recer (Di
namo) cu Bîrsan 0 p, 1:27,8. Echipe: 
1. Steaua (V. Bărbuceanu, A. Costea, 
I. Popa, A. Dinulescu) 4 p, 4:35,6 ; 2. 
Dinamo 4 p, 4:48,4 ; 3. Știința 4 p, 
5:00,8.

Clasamentul în „Cupa Primăverii" : 
1. STEAUA 45 p ; 2. Dinamo 37 p ; 
3 Știința 15 p.

în încheierea cronicii noastre, o în
trebare : pe cînd și probe de dresaj 
(mai ales pentru juniori) în competi
țiile bucureștene ?

D. G.

Belkin (S.U.A.). La feminin a cîștigat 
Franțoise Durr (Franța).

HANOVRA. în sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni* la 
rugbi echipa S.V. Hannover (R.F.G.) 
a dispus cu scorul de 6—0 (0—0) de 
echipa Slavia Praga.

NEW YORK. Al. Oerter, de trei ori 
campion olimpic la aruncarea discu
lui, și-a făcut o promițătoare reintra
re. în cadrul unui concurs desfășurat 
la Kupelham Manor (în apropiere de 
New York) el a cîștigat aruncarea 
discului cu o performanță de 60,71 
m. La Seattle, Randy Matson a arun
cat greutatea la 20,08 m, iar Denis 
Carr a parcurs 880 yarzi în 1:49,3.

STOCKHOLM. La Kallinge (Sue
dia) echipa de haltere a Suediei a în
vins cu scorul de 5—2 selecționata 
R.D. Germane.

SANTIAGO DE CHILE. In turneul in
ternațional masculin de baschet de la 
Santiago: U.R.S.S. — Spania 69—61 
(37—29),- Iugoslavia — Brazilia 65— 

Kjell Iohansson — Calinski 3—0, 
Giurgiucă — Stein (R. D. G.) 3—0, 
Pignitzki (Ungaria) — Reti 3—0, Ne
gulescu — Heine (Austria) 3—0, 
Amelin — Vecko 3—0, turul al III- 
lea: Surbek—Fahazi 3—1, Giurgiucă 
— Neale (Anglia) 3—0, Stipancici — 
Husinski 3—0, Markovic — Sugden 
3—1.

Simplu femei, turul I: Maria Ale
xandru — Ria Bogmans (Olanda) 
3—0, Eleonora Mihalca — Lesley 
Barrie (Scoția) 3—0.

Dublu femei, turul al II-lea: Maria 
Alexandru, Eleonora Mihalca — Do
ris Hovestadt, Gabriele Geissler 
(R.D.G.) 3—0 (14, 19, 12).

Marți vor continua partidele la toa
te cele cinci probe individuale. 
Miercuri vor avea loc finalele.

Fotbal 
pe continent

R.S.F. IUGOSLAVIA (etapa a xxn-a):
O. F.K. Beograd—Sarajevo 5—1, Vojvodi- 
na—Partizan 1—0, steaua roșie—Vardar 
2—0. Dinamo Zagreb—Olimpia 3—3, Rad- 
nickl Nlș—Treșnefka 6—1. Velej—Radni- 
ckl Belgrad 0—0, Hajduk—Zagreb 1—0. 
Clasament : Vojvodina 34 p, Partizan 25
P, Dinamo Zagreb 24 p, Velej 23 p, etc.

R.P. UNGARĂ (etapa a Vl-a) : Vasas, 
—Honved 3—2, Ujpestl Dozsa—Salgotar- 
jan 5—1, Ferenevaros—Tatabanya 2—2, 
M.T.K.—Dorog 0—0, Pees—Diosgybr 0—0, 
Gyor—Ozd 1—0, Csepel—Dunaujvaros 3— 
2. Clasament : Vasas 10 p, Ferenevaros 
și. Honved cîte 9 p.

R.D. GERMANĂ (etapa a XXIII-a) : 
F.C. Halle—1 F.C. Magdeburg 0—0, F.C. 
Carl Zelss Jena—Rot Weiss Erfurt 2-0, 
F.C. Karl Marx stadt—F.C. Vorwarts 
Berlin 0—1, F.C. Dynamo Berlin—Chemie 
Leipzig 2—0, F.C. Lokomotive Stendal — 
Dynamo Dresden 2—0, Wismut Aue—Han
sa Rostock 3—0. Clasament : F.C. Carl 
Zeiss Jena 30 p, F.C. Vorwarts Berlin 
29 p, Lokomotive Leipzig 27 p.

R.S. CEHOSLOVACA. După 19 etape 
în clasament . conduce Slavia cu 28 p. 
urmată de Sparta 25 p (ambele din Fra
ga), „Inter” Bratislava (fost Slovnaft, 22 
P. ete.

FRANȚA (etapa a XXXIT-a) : Strass- 
bourg—Cannes 5—0, St. Etienne—Rouen 
2—0, Red Star—Lille 6—4, Rennes—Tou
louse 2—1. Nice—Angers 2—1, Valencien
nes—Bordeaux 2—2, Nimes—Stade Fran- 
țais 0—0, Sochaux—Lens 3—2, Monaco— 
Lyon 2—0, Sedan—Nantes 3—0 l Clasa
ment : Nantes 50 p (din 32 jocuri). Va
lenciennes 43 p (31 j.), Bordeaux 43 p. 
(32 j.).

AUSTRIA (etapa a XX-a) : F.C. Aus
tria-Wiener Neustadt 4—0, Admira—Ra
pid 2—1, Wacker—Wiener Sport Klub 
2—1, Kapfenberg—Austria Salzburg 1—1. 
Grazer A.K.—Linzer A.S.K. 2—0, Simme
ring—Austria Klagenfurt 0—1, Schwechat 
—Vienna 4—1. Clasament : Admira 32 p, 
Austria 31 p, Rapid 29 p etc.

★
Mîine seară, la Milano și Manchester 

vor fi stabilite finalistele actualei ediții 
ale „Cupei campionilor europeni”. Pe 
„San Slro" Real Madrid se prezintă cu 
o „zestre" minima (1—0) care, credem, 
nu va fi suficientă în fața lui „Inter", 
pentru că pe teren propriu, formația lui 
Herrera... nu iartă ! La Manchester,- 
„ll“-le lui Bobby Charlton și Denis Law 
va da replica echipei Partizan, care a 
ciștigat prima manșă cu 2—0. Le va a- 
junge acest avantaj fotbaliștilor iugo
slavi t Greu de dat un răspuns. N-ar fi 
exclus un al treilea meci.

64 (36—36); Mexic — Peru 56—53 
(24—22); Porto Rico — Argentina 
73—70 (27—38); Panama — Paraguay 
80—73 (39—35).

NEW YORK. In cadrul unui con
curs de natație disputat în bazin a- 
coperit (dimensiuni mici) desfășurat 
la Bartlesville (Oklahoma) Catie Ball, 
în vîrstă de 14 ani, a stabilit cea 
mai bună performanță mondială în 
proba de 110 yarzi bras cu rezul
tatul de 1:07,2. Martha Randall a ega
lat cea mai bună performanță mon
dială în proba de 200 yarzi liber 
cu rezultatul de 1:56,9.

ROMA. In finala probei de dublu 
masculin a turneului de tenis de la 
Catania, americanii Riessen și M> 
Manus au întrecut pe Țiriac (Ro
mânia), Di Masso (Italia) cu 6—4. 
6—4, 5—7, 3—6, 7—5.

MOSCOVA. — Cea de a patra 
partidă a meciului Pelrosian—Spas
ski, pentru titlul mondial de șah, s-a 
întrerupt la mutarea 41 și va fi re
luată astăzi.
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