
însemnări craiovene

„Florile cu sunet 
de metal..?

...iar florile cu sunet de metal, 
creajia constructorilor noștri, au în
ceput să dea rod la oxigen, la amo
niac, acid azotic sau la azotat. în 
valuri trece timpul, viitorul este în 
fața noastră și, încrezători, construc
torii îl privesc cu dragoste..."
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Rîndurile acestui------- --------- «moto* 
le-am reprodus dintr-un articol 
apărut în ziarul șantierului 
celei mai strălucitoare astre din 
constelația industrială a Olte
niei — Combinatul chimic Cra
iova. Le-am reprodus pentru 
că, dincolo de anume stîngăcii 
și de „uzura" unora dintre me
tafore, rîndurile acestea cu
prind în ele permanențe și va
lori demne de a fi relevate 
oricînd și oriunde. Un tinăr de 
pe malul Jiului — Gheorghe 
Albu — vorbește cu mîndrie 
despre „florile cu sunet de 
metal, creația constructorilor 
noștri", despre rodul creației 
— oxigen, amoniac, acid azotic 
sau azotat — și încă despre 
ceva. CEVA care este substanța 
tuturor lucrurilor: încrederea 
si-» dragostea pentru ziua de 
astăzi, pentru cea de mîine.

Marile șantiere sînt școli ale 
caracterelor, laboratoare in care 
se plămădește personalitatea 
cu multiple valențe a omului 
chemat să stăpînască tot ceea ce 
construiește. Treptele vieții ol
tenilor, deveniți muncitori in
dustriali, se confundă adesea 
cu treptele SDre cer ale com
binatului lor. Ceasurile de 
muncă încordată, Detrecute în 
fața instalațiilor intrate în pro
ducție sau pe schelele construc
ției le urmează ceasuri de con
tinuă investigație în lumea 
complicată a chimiei. Și studiul 
este completat cu „lectură par
ticulară". Biblioteca sindicatu
lui are 8 000 de volume : lite
ratură beletristică și mai ales

La Rijeka înotătorii români s-au comportat remarcabil
La sfirșitul săptăminii trecute 

s-a desfășurat la Rijeka un con
curs internațional de înot, care a 
reunit sportivi din Austria, Un
garia, Polonia. R, D. Germană, I- 
talia, Bulgaria, Romania și Iu
goslavia.

în dorința de a furniza citito
rilor noștri unele amănunte, care 
nu și-au găsit loc în telegramele 
agențiilor de presă, ne-am adresat 
antrenorului Gheorghe DS/neca, 
care a însoțit în R. S. F. Iugo
slavia pe cei patru înotători ro- 

A. Șoptereanu în plin efort

Turneul internațional de șah 
de la București

Prima rundă a turneului internațional de ^ah pe care-1 
va găzdui Capitala țării noastre a fost fixată pentru după- 
amiaza zilei de duminică, în sala Clubului sindicatelor 
din învățămînt din Bdul. Gh. Gheorghiu-Dej 32. Pe lista 
participanților figurează: Korcinoi (U.R.S.S.), Matulovici 
și Minici (Iugoslavia), Kolarov (Bulgaria), Kavalek (Ceho
slovacia), Jimenez (Cuba), Czerniak (Izrael), Bednarski 
(Polonia), Navarovsky (Ungaria), iar dintre români —■ 
Fl. Gheorghiu, V. Ciocîltea, Th. Ghițescu, B. Soos, C. 
Partoș, M. Pavlov.

tehnică. O evidență a cititori
lor ne conduce spre numărul 
lor : 1 568. Sfera preocupărilor 
se întregește printr-un volum 
remarcabil de activitate artis
tică și sportivă. Aci, sportul 
este la fel de tinăr ca și cei 
care-J practică, la fel de tinăr 
ca și combinatul însuși. Tră
iește virsta de bronz, vîrsta 
marilor pasiuni, a marilor cu
tezanțe. Cu juvenil entuziasm 
constructorii și chimiștii — 
actuali sau viitori — și-au nu
mit asociația cu cea mai gene
rică denumire: .CHIMIA". 
Peste două mii de oameni și-au 
dat adeziunea scrisă pentru 
sport și tot atîția s-au prezen
tat la startul competițiilor or
ganizate în ultimele șase luni, 
în faza finală a campionatului

i MARIA ALEXANDRU, 
campioană a Europei

ASEARĂ TÎRZIU, O DATĂ CU ÎNCHEIEREA CAMPIO
NATELOR EUROPENE DE TENIS DE MASA DE LA LON
DRA, MARIA ALEXANDRU A REALIZAT O FRUMOASĂ 
SI PREȚIOASĂ VICTORIE. EA A REUȘIT SĂ ÎNVINGĂ 
- ÎN PARTIDA DECISIVĂ - PE CUNOSCUTA JUCĂ
TOARE SVETLANA GRINBERG (U.R.S.S.) SI SA CÎȘTIGE 
TITLUL DE CAMPIOANA A EUROPEI.

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)
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mâni, Angel Șoptereanu, Vladi
mir Moraru, Ingrid Ungur și Gica 
Manafu.

Ne-am interesat, cum era firesc, 
de „tăria1* concursului găzduit de 
bazinul acoperit (25 m) din Ri
jeka. Și în loc de orice alte co
mentarii, interlocutorul nostru ne-a 
prezentat nume și cifre (atît de 
convingătoare în sportul natației);

„Apreciați și dv : Andro Depolo 
(Iugoslavia) a ,,mers“ sub un mi
nut (59,4 sec.) la 100 m fluture, 
Daniel Vrhovsek (lug.) a parcurs

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ1

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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Selecționata divizionară-Cagliari 2-1 (1-1)

a oaspeților este depășită și Dridea înscrie 
Foto : Â. Neagu

P. VALENTIN Minutul 28. In urma unei combinații 
primul gol al echipei noastre.
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,.suta" de metri spate în 61,9 
brasista IFîttke (R.D.G.), în vîrstă 
de numai 15 ani, a fost crono- 
țnetratu în 1:19,0 la 100 m si 
2:48,7 la 200 m, Zdenka Gas- 
parac (lug.) a realizat 1:10,4 la 
100 m spate etc.

In această remarcabilă ccimpa- 
nie — a continuat antrenorul Gh. 
Dimeca — victoriile obținute 
de Angel Șoptereanu (1:11,0 la 
100 m bras) și Ingrid Ungur 
(1:05,0 la 100 m liber) cîștigă 
în semnificație. In afara celor 
două victorii, înotătorii noștri au 
realizat și cîteva rezultate bune 
care constituie în același timp, 
noi recorduri de bală. Astfel, Vla
dimir Moraru a parcurs proba de 
200 m fluture în 2:23,3 (vechiul 
record în bazin de 50 m: .41. 
Popescu 2:21.0) și 200 m mixt 
individual în 2:24,0 (r. r..- Dencș 
Naghi 2:29,5). Ingrid L ngur și-a 
depășit cu o secundă propriul re
cord al probei de 200 m mixt indi
vidual realiand, de astă dată, 
timpul de 2:44,0. în cea ce o 
privește pe Gica Manafu, prezentă 
pentru prima oară la un concurs 
international desfășurat dincolo de 
graniță ea a obținut la sfirșitul 
probei de 100 m bras timpul de 
1:23,9\

I

BASCHETBALIȘTII DE LA 
DINAMO BUCUREȘTI LA A 
TREIA VICTORIE CONSECU

TIVĂ

partidei a V-a. La mutarea a 41-a, 
partida s-a întrerupt într-o pozi
ție în care Spasski are un pion 
în plus.

PEKIN, 20 (Agerpres). Echipa de 
baschet Dinamo București a re
purtat cea de-a treia victorie 
consecutivă în turneul interna
țional masculin de la Pekin. 
Baschetbaliștii dinamoviști au în
vins cu scorul de 73 - 66 (32 - 38) 
echipa Gwardia Varșovia, lăsînd o 
frumoasă impresie celor peste 
15 000 de spectatori. Cei mai buni 
jucători ai bucureștenilor au fost 
Cernea și Albu care au înscris 
19 și respectiv 18 puncte. Avan- 
garf? Pekin a dispus cu scorul de 
112 - 90 de Sport Phenian.

cu interes, partida 
amicală dintre Selecționata di
vizionară și echipa italiană Ca
gliari a atras pe stadionul Re
publicii. ieri după-amiază, peste 
35 000 de spectatori.
-Jocul a început promițător, 

cu obișnuita cursă a lui Pîrcă- 
lab, cu obișnuita centrare, cu 
obișnuitele aclamații din tri
bune. Prima centrare a rămas 
insă fără rezultat, apărarea oas
peților — cu un „libero" clasic 
(dacă se poate spune așa) — 
blocînd această acțiune, ca și 
altele ce îi vor urma, inițiate 
de înaintașii noștri în această 
manieră. Devine evident faptul 
că atacanții selecționatei divi
zionare se descurcă mai greu 
în fața unui sistem defensiv or
ganizat astfel. Mai bine de o 
jumătate de oră Dridea și Ba
dea se pierd între cei trei fun
dași italieni — Longoni, Vescovi, 
și Longo — Sorin Avram și Pir- 
călab rămîn izolați pe margi
nile -terenului. Linia a doua a 
echipei — Ghergheli, D. Po
pescu — simte impasul în care 
se află atacul și începe să ac
ționeze pentru cîștigarea tere
nului, folosindu-se (poate ar fi 
mai bine spus abuzînd) de pasa 
scurtă. Oaspeții își retrag oa
meni pentru a închide căile de 
acces spre poarta excelentului 
Pianta, fiecare marcîndu-și

A început turneul finul ui 
republican feminin de

CLUJ, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — în prima zi 
a turneului final al campionatu
lui republican feminin de baschet 
atenția spectatorilor a fost reți
nută, mai ales, de meciul Rapid 
București (deținătoarea titlului) — 
Universitatea Cluj. După cum a 
început partida, se părea că 
bucureștencele vor cîștiga deta
șat : în min. 7 conduceau cu

BOXERII C. GRUIESCU
Șl N. GÎJU ÎN OLANDA

Ieri dimineață au plecat în 
Olanda boxerii C. Gruiescu și 
N. Gîju, care vor participa la un 
mare turneu internațional ce se 
va disputa în orașele Amsterdam, 
Maastricht și Rotterdam. Pugiliștii 
noștri sînt însoțiți de antrenorul 
federal, Traian Ogrinjanu.

SI Ă 5-A PARTIDĂ S-A ÎNTRE
RUPT : SPASSKI ARE UN PION 

IN PLUS

Meciul dintre Petrosian și Spas
ski pentru titlul mondial de șah 
a continuat ieri cu desfășurarea

4 pagini 25 bani

început se anunța... latin, 
o tentă... nordică. în 
oaspeților acționează a-

strict adversarul și încercînd. 
totodată, să temporizeze jocul.

Și. astfel, încet-încet, un meci 
care la 
capătă 
terenul 
proape 20 de jucători, înghe- 
suiți, care-și pasează unul al
tuia. Se conduce exagerat ba
lonul. Acțiunile noastre ofen
sive sînt șablon, cu puține spe
ranțe. Italienii, beneficiari ai 
unei tehnici individuale valo
roase, cu un acroșaj perfect, re
cuperează multe baloane, orga- 
nizînd Contraatacuri rapide 
prin Greatti, Riva sau Gal
lardo.

Minutul 28 aduce primul gol 
al partidei și totodată și o anu
mită schimbare în peisajul ei. 
într-una din puținele acțiuni în 
care Dridea se remarcă, Mo
canii îl lansează în adîncime 
și acesta se infiltrează pe partea 
stingă a terenului. .Libero" 
Vescovi vine să-i închidă ca
lea. Dridea îi pasează lui Ba
dea, aflat pe cealaltă parte a 
terenului, și acesta avînd drum 
liber spre poartă intră în careu 
și șuțează. Dridea, care urmă
rise faza, introduce balonul în 
poartă pe lîngă Pianta. Am

CRISTIAN MANTU 
VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

14—2, ca urmare a jocului bun 
practicat de ele, dar și a nume
roaselor greșeli tehnice comise de 
studente. în continuare, însă, e- 
cbipa clujeană — frenetic încu
rajată de spectatori — reface 
treptat, iar în min. 29 preia con
ducerea : 32—31 ! Din acest mo
ment, întîlnirea devine tot mai pa
sionantă. Jucătoarele celor două 
echipe luptă cu mult elan pentru

PARTIZAN BELGRAD Șl 
REAL MADRID ÎN FI
NALA „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI" LA 

FOTBAL

(Citiți amănunte în pag. 
o 4-a)

spartacniafla ac verii

Primele 
întreceri

Am asistat pe stadionul Pro» 
jgresul din Capitală la întrece
rile inaugurale din cadrul Spar
tachiadei de vară organizată 
de asociațiile sportive din ra
ionul Lenin. Stadionul din str. 
Dr. Staicovici și-a deschis larg 
porțile: în tribune și pe diver
sele terenuri ale cochetului 
complex sportiv se aflau nu
meroși tineri atrași de intere
santul program al deschiderii 
festive a Spartachiadei.

în prima zi a actualei edi- 
'’tii a Spartachiadei de vară 

și-au disputat întîietafea nu
meroși salariati de la Vul
can, Electromagnetica, T.T.B., 
Energia și de la alie aso
ciații sportive aparținînd 

! clubului Progresul. Asociația 
sportivă I.T.B. a organizat 
concursuri de volei, hand
bal și fotbal. Iată cîte
va rezultate: Depoul Giu- 
lești — Garajul Vatra Lumi
noasă 2—0, Atelierele centrale 

! — Depoul Dudești 2—0 (la vo- 
• lei); Secția întreținere - Corn- 
I binata confecții montai 1 de la 
I Atelierele centrale I.T.B. 26- 24 
; (la handbal); Depoul Bucureștii 

Noi —■ Depoul Panduri 3--3 
(la fotbal). Elevii de la școlile 
profesionale ale uzinelor 
Electromagnetica și Vulcan 
și-au desemnat primii învingă
tori la atletism. Se cuvine, da
torită dîrzeniei cu care s-au 
întrecut, să amintim pe cîțiva 
dintre cei mai buni concurent:. 
400 m — Mircea Ghițescu 
(Electromagnetica); 1 000 m — 
Constantin Boaru (Electromag
netica) ; 100 m — Marin An- 
dreiaș (Vulcan); 500 m — Ma
ria Lupașcu (Electromagneti
ca) ; lungime — Natalia Mihal- 
cea (Electromagnetica).

Tr. I.
★

Pe stadionul Giulești a avut 
loc, în urmă cu cîteva zile, 
deschiderea festivă a Sparta
chiadei de vară a tineretului 
din raionul Grivița Roșie. A11 
participat 300 de țineri si ti
nere reprezentînd asociațiile 
sportive Grivita Roșie, Dacia, 
Laromet, M.C.F., Grupul șco
lar C.F.R. etc. Cu acest prilej, 
s-au desfășurat demonstrații de 
gimnastică, atletism, lupte, box, 
haltere, volei, fotbal, la care 
și-au dat concursul o serie de 
sportivi fruntași, printre care 
Cristina Huruzeanu (gimnas
tică), Dan Marinescu, Constan
tin Semen, Cristian Ivan (atle
tism) Nicolae Bănciiă, Cornel 
Istrate, Vasile Ionescu (haltere), 
Mihai Baciu, Ovidiu Crantea 
(lupte). Demonstrațiile sporti
ve au luat sfîrșit cu întîlnirea 
amicală de fotbal dintre echi
pele de juniori ale cluburilor 
Rapid și Dinamo.

în prezent în numeroase aso
ciații au loc primele întreceri.

GH. CIORANU-coresp.

campionatului 
baschet
victorie, dar risipa de energie 
este însoțită și de multe greșeli. 
Rezultatul a fost decis în ultimul 
minut, dar nu în favoarea echipei 
mai experimentate, Rapid, care 
nu numai că a ratat situații favo
rabile, dar a și pierdut de două 
ori. mingea în ultimele 30 de se
cunde. De acest lucru au profi
tat studentele,, care au înscris și 
au obținut o victorie ce le anga
jează în lupta pentru locul trei. 
Scor final: 52—49 (24—25), rea
lizat de Ilorvat 4, POPA 8, 
WAGNER 16, Seres. 6, R1ZESCU 
12, Topor 2 și Păcuraihi 4, res
pectiv RACOVITA 10, I va novici 
16, Eckert 6, Demian 2, DJACO- 
NESCU 12 și Chiralcu 3. Arbitrii 
M. Tănăsescu și Gh. Dntka au 
avut o misiune foarte dificilă, 
de care s-au achitat satisfăcător. 
Au greșit însă, uneori, lăsînd jo
cul prea liber.

Alte rezultate: Politehnica
București—Voința Brașov 74—55 
(33—25) și Voința București— 
Crișul Oradea 63—48 (27—22).

Joi, în etapa a dona, sala Ar
matei găzduiește partidele Poinla 
Brașov—Voința București, Cri
șul—Rapid și Politehnica—Uni- 

■' rersitatea.
D. STĂNCULESCU
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I S au încheiat întrecerile serici a Il-a De la start la sosire

desene de S. NOVAC
La baia de la stadionul din Dea

lul Copoului din Iași, juniorilor 
nu li se asigură apă caldă după 
meci, ca de exemplu după partida 
C.S.M.S.—Chimia Suceava. (N. 
Ieșeanu — coresp.).

Juniorii: — Și noi ce facem, 
cînd ne putem spăla cu apă caldă ?

— Peste vreo doi-trei ani, cînd 
veți juca în echipa mare!

La o competiție sportivă de 
masă organizată ta Curtea de Ar
geș, dc la asociația sportivă F. C. 
Argeșul au participat numai bă
ieți . deși din cei 1 800 de mem
bri UCFS aproape 1 500 sînt 
femei. (I. Vdrescu — coresp.).

— bar fetele unde sînt?
— Aici, în... dosar!!

La meciul de rugbi dintre echi
pele gălățene Ancora și Victoria, 
jucătorii ambelor formații au avut 
ieșiri nesportive. (T. Siriopol și 
V. Ștefânescu — coresp.).

— Purtali-iâ corect, băieți! Nu lo- 
viți silb... cențiiră !!!

Terenul Dinamo (Bacău) are 
gardul împrejmuitor rupt în multe 
locuri și unii spectatori pătrund 
în incintă, stînjenind buna des
fășurare a meciurilor. (N. Pa
puc — coresp.).

•— După cum vedeți am luat mă- 
wi: punem lacăt la poartă.,.
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MASCULIN

întrecerea echipelor din seria a Il-a 
a luat sfîrșit. Primele două echipe s-au 
calificat în seria I. iar ultimele au re
trogradat în campionatele de calificare. 
Iată clasamentele finale :

1. Academia Militară 18 16 2 1339—1147 34
2. I.C.F. 18 13 5 1233—1022 31
3. Știința Craiova 18 10 8 993— 970 28
4. Politehnica Cluj 18 10 8 1314—1282 28
5. C.S.M.S. Iași 18 10 8 1220—1092 28
6. Olimpia M.I. Buc. 18 9 9 1238—1172 27
7. Progresul Buc. 18 8 10 1233—1266 26
8. Politehnica Brașov

18 7 11 .1133—1169 25

9. Unio Satu Mare 18 6 12 1014—1198 24
10.'A.S.A. Bacău 18 1 17 954—1353 19

FEMININ

1. C.S.M.S. Iași 18 13 5 1170—1007 31
2. Olimpia Buc. 18 12 6 918— 836 30
3. A.S.A. Cluj 18 10 8 1070—1031 28
4. Voința Tg. Mureș

18 10 3 952— 925 28
5. Spartac Salonta 18 13 8 927— 995 28
6. Știința C-(a 18 q 9 1028— 993 27
7. Voința Oradea 18 8 10 909— 880 26
8. Universitatea Tim.

18 8 10 978—103S 26
9. S.S.E. Satu Mare 18 7 11 1050—1135 25

10. Ș.S.E. Craiova 18 3 15 852—1614 21

PITEȘTI.' Concurs dotat cu „Cupa 
Primăverii". A fost înregistrat un 
nou record regional la 100 m fe
mei — Viorica Dinu (C-lung) 12,2; 
Alte rezultate : FEMEI : 100 m : 2. 
Anca Gheorghe (Pitești) 12,5 ; 200 m: 
Dinu 25,8 ; 800 tn ! Dumitra Ene 
(Găiești) 2:39,1 ; 80 mg : Steliana
Nedelcu 11,4, Dinu 11,9 ; înălțime : 

j Victoria Pulpea (C-lung) 1,50, M. 
Mazilu (C-lung) 1,47 ; greutate : El. 

I Neacșu (C-lung) 11,86 ; disc ■ Ol. Ca- 
I taramă (C-lung) 47,70 : suliță :

NOBAL SITUAȚIA ÎN SERIILE SECUNDE ALE CATEGORIEI A
• REZULTATE DIN CALIFICARE © JUNIORII CONTINUA

Deosebit de interesantă este și 
lupta din seriile secunde ale cate
goriei A, mai cu seamă în întrecerea 
feminină. La băieți, pentru moment, 
C.S.M. Reșița s-a distanțat la șase 
puncte de următoarele trei clasate 
(cu mențiunea că echipa Cauciucul 
are un meci mai puțin disputat). Par
tidele viitoare însă vor mai pune 
probleme formației din Reșița, după 
cum Metalul Copșa Mică, C.S.M.S. 
Iași și Cauciucul Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej vor avea de trecut topuri 
destul de grele pentru a se menține 
în urmărirea liderului și, în orice caz, 
în cursă pentru ocuparea locului al 
doilea. Cit despre retrogradare, lu
crurile sînt cît se poate de compli
cate. Patru echipe se află înșirate pe 
spațiul a 3 puncte si .defecțiunea' 
uneia dintre ele poate răsturna ordi
nea actuală. La fete o echipă este si
gură de locul ei : Spartac Constanta, 
care nu mai poate scăpa de .lanterna

roșie" Pentru celălalt loc, al 9-lea, 
sînt... înscrise ia ora actuală trei echi
pe : Partizanul roșu Brașov, Favorit 
Oradea si — în măsură mai mică (mai 
are de jucat o restanță) — S.S.E. Bu
zău. Lupta pentru primul și al doilea 
loc nu-i terminată încă. Voința Si
ghișoara a trecut cu bine examenul 
de la București, dar o mai așteaptă 
și alte încercări, printre care și par
tida cu Știința de la Galați. Aceasta 
din urmă este avantajată de faptul 
că va disputa tot pe teren propriu 
și meciul cu Progresul București, cla
sată acum pe locul 3. Încît se poate 
spune că partidele directe vor avea 
un cuvînt hotărîtor. Pentru alte co
mentarii — iată clasamentele la zi:

nerul B. Mare—Moldova Iași ’ (m) 11—15 
și 18—9, A.S. Cugir—Știința I.p. Cluj (m) 
14—9 si 9—13 Știința Oradea—Progresul 
Odorhei (m) 21—12 și 19—13, Metalul Ră
dăuți—Voința București (m) 13—32 și 10 
—42, S.S.E. Arad—Știința I.P. Cluj (f) 12 
—6 și 9—3, Constructorul B. Mar^—Vo
ința Rădăuți (f) 21—9 și 17—5, I.T.O. O- 
radea—S.S.E. Tg. Mureș (f) 10—15 și fi
ll. Textila Buhuși—S.S.E. Ploiești (f) 
10—3 și 5—2. Lie. nr. 2 Iași—S.S.E. nr. 2 
Buc. (!) 9—17 și »—9, S.S.E. Constanța— 
Confecția Călărași (f) 7—7 și 9—11.
• Duminică în campionatul republican 

de juniori : S.S.E. Buzău—S.S.E. Brașov, 
S.S.E. Tg. Mureș—Constructorul Tlml- 
șoara. C.S.M.S. Iași—S.S.E. nr. 2 Bucu
rești și CF.R. Cluj—S.S.E. Petroșeni.(m), 
S.S.E. Sibiu—S.S.E. Constanța, S.S.E. A- 
rad—S.S.E. Pet-oșeni, Voința Brăila— 
S.S’.E. nr. 2 București și S.S.E. Ploiești 
—S.S.E. Bistrița (f).

BULETINUL CATEGORIEI B
în etapa de duminică a categoriei 

B s-au înregistrat următoarele rezul
tate ; SERIA I: Constructorul Ploiești
— U.S.A.S; Năvodari 6—0 (3—0), Ci
mentul Medgidia — Electroputere 
Craiova 14—0 (6—0), Victoria Galați
— Metalul Buzău 3—0 (neprezentare), : 
Ideal Cernavodă — Ancora Galați 
3—0 (3—0); SERIA A II-A: Con
structorul Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — Ceahlăul Piatra Neamț 
11—0 (8—0), Constructorul Bîrlad — 
Energia I.G.O. Focșani 110—0! 
(60—0), Politehnica Iași — laminorul 
Roman 8—0 (5—0), Petrolul Tecuci — 
Constructorul Suceava 5—0 (0—0); 
SERIA A III-A: Metalul Hunedoara
— Meiatul Turnu-Severin 9—3 (6—0), 
Politehnica Timișoara —- Politehnica 
Cluj 5—0 (0—0), Minerul Lupeni — 
Chimica Tirnăveni 8—0 (8—0), Agro
nomia Cluj — Institutul de mine Pe- 
troșeni 37—0 (18—0), C.S.M. Sibiu — 
Vulturii U.M. Timișoara 15—3 (12—0); 
SERIA A IV-A, GRUPA A : Rapid — 
Politehnica 16—3 (toate celelalte me
ciuri au fost amînate din cauza timpu
lui nefavorabil).

în etapa următoare sînt programate 
partidele Metalul Buzău — U.S.A.S. 
Năvodari, Electroputere Craiova — 
Constructorul Ploiești, Ancora Galați
— Cimentul Medgidia, Victoria Galați
— Petrolul Pitești și Chimia Brăila
— Ideal Cernavodă, toate din 
seria I; Ceahlăul Piatra Neamț — 
Energia I.G.O. Focșani, Laminorul 
Roman — Constructorul Bîrlad, Con
structorul Suceava — Politehnica Iași 
și Constructorul Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — Petrolul Tecuci 
(seria a Il-a) ; C.S.M. Sibiu — Agro
nomia Cluj, Jiul Petrila — Chimica 
Tirnăveni, Politehnica Timișoara — 
Metalul Turnu-Severin, C.S.M. Reșița
— Institutul de mine Petroșeni, 
Politehnica Cluj — C.I.L. Blaj și Mi- i 
nerul Lupeni — Vulturii U.M. Timi- ; 
șoara (Metalul Hunedoara are zi 
liberă) în seria a III-a.

Clasamente la zi
SERIA a Il-a

MASCULIN

SERIA A n-a, MASCULIN
1. C.SJML Reșița 12 10 0 2 260:149 20
2. Metalul C. Mică 12 6 2 4 190:138 14
X C.S.M.S. Iași 12 7 0 5 174:148 14
4. Cauciucul 11 7 0 4 158:133 14
5. T eh no me tal Tim. 12 6 1 5 171:180 13
6- Știința Petr. 12 6 0 6 133:148 12
7. Voința Sibiu 12 4 1 7 132:169 9
8. Știința Tg. Mureș 12 4 0 8 132:168 8
9. Timișul Lugoj 12 4 0 8 157:193 8

10. Rapid Buc. 11 3 0 8 159:180 6

SERIA A n-a FEMININ
1. Voința Sighișoara 12 10 1 1 131: 76 21
2. Știința Galați 12 8 3 1 92: 66 19
3. Progresul Buc. 12 8 2 2 100: 86 18
4. Constructorul Tim.

12 5 2 5 78: 66 12
5. Universitatea Cluj 11 5 1 5 112: 89 11
6. S.S.E. Petroșeni 12 5 1 6 73: 95 11
7. S.S.E. Buzău 11 3 2 6 73: 79 8
8. Favorit Oradea 12 3 2 7 81:114 8
9. Part, roșu Brașov 12 3 1 8 108:134 7

10. Spartac C-ța 12 1 1 10 67:110 3
• In cadrul primei etape, interregio

nală, a campionatului de calificare s-au 
înregistrat următoarele rezultate (încă 
neomologate) : Știința Curtea de Argeș 
—Știința Lovrin (m) 13—11 și 12—14, Mi

1. Viitorul Bacău 13 8 5 28:18 21
2. Electroputere Craiova 13 8 5 27:23 21
3. înainte Timișoara 13 7 6 29:21 20
4. Progresul București 13 7 6 27:23 20
5. C.S.M.S. Iași 13 7 6 25:23 20
6. Alumina Oradea 13 7 6 25:24 20
7. I.C.F. București 13 6 7 24:23 19
8. Știința Petroșeni 13 6 7 24:26 19
9. Ind. sîrmei C. Turzii 13 6 7 21:29 19

10. Știința Tg. Mureș 13 3 10 11:31 16

FEMININ
1. I.C.F. București 9 8 1 25: 6 17
2. Țesătura P. Neamț 9 6 3 21:14 15
3. Știința Tg. Mureș 9 6 3 21:16 15
4. Sănătatea Arad 9 5 4 18:15 14
5. Voința M. Ciuc 9 5 4 18:18 14
6. Progresul București 9 4 5.17:17 13
7. Progresul Tîrgoviște 9 2 7 11:24 11
8. C.S.M. Cluj 9 0 9 6:27 7

Neacșu 46,00 ; BĂRBAȚI : 100 m : 
I. Borcănescu (C-lung) 11,3 ; 400
m : G. Ștefânescu (C-lung) 51,7 ; 
110 mg : l. Dumitrascu (C-lung) 
15,5, C. Corbu (C-lung) 15,8 ; (prof. 
GH. MIHÂILESCU-coresp.).

• Pe stadionul Republicii s-au 
desfășurat marți întrecerile primei 
zile a tradiționalei Icefiade la atle
tism, la care a luat parte un mare 
număr de studenți. lată cîteva din
tre cele mai valoroase rezultate în
registrate : BÂRBAȚI : 100 m:
l. Moldoveanu (anul III) 11,1, V. 
Mureșan (IV) 11,1, C. Stroe (IV) 
11,5 ; 800 m : I. Bratu (I) 2:05,1 ; 
110 m garduri : H. Cernescu (I) 
15,7, V. Mihai (I) 16,1, N. Pop (III) 
16,4 : Lungime : V. Mureșan 7,28 m,
D. Bădini (IV) 7,21 m, T. Visinescu 
(I) 6,78 m, H. Mălușel (IV) 6.64 m ; 
Greutate: D. Serafim (III) 14,07 m, 
V. Teodorescu (III) 13,64 m, V. Mu- 
resan 13,33 m ; Suliță : S. Cătănea- 
nu (III) 60,09 m, HC-W. Sokol 
(Steaua) 70,20 m : FEMEI : 100 nU 
V. Enescu (III) 12,8, M. Tjac (II) 
13,2, M. Dobre (T) 13,3 ; Lungime:
E. Potoroacă (IV) 5,32 m, M. Dobre 
5,02 m, T. Dragomir (III) 4,91 m; 
Disc : R. Moțiu (II) 44,11 m, El. 
Prodan (I) 40,64 m, P. Crăciun (II) 
39,39 m.

GIURGILL Concursul de selecția 
a formației regiunii București în 
vederea participării la campionatul 
republican pe echipe. S-au înregis
trat 6 noi recorduri regionale și 
alte cîteva performanțe bune. 
Iată linele dintre ele : FETE : 190 
m : Virginia Burcea (născ.^1950— 
Roșiori) 13,1, Anișoara Anghel (1951 
— Giurgiu) 13,3 ; Lungime î Erica 
Stoenescu (1949 — Alexandria) 5,26
m, Virginia Burcea 5,22 m; 4x100 
m: Reprezentativa regiunii (Rusu, 
Cotoi. Stoenescu, Burcea) 55,8 : BA
TEȚI : 800 m: Ilie Pană (Giurgiu) 
2:03,0; 5000 m: Gheorghe Sima 
(Giurgiu) 16:27,9 : Triplusalt : Vic
tor Puricei (1949 — Alexandria), 
13,04 m (JEAN DAVIDESCU-co- 
resp.).

Noutăți din activitatea

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL CATEGORIEI 0
IAȘI (prin telefon). în prima etapă 

a campionatului categoriei B de lupte 
greco-romane s-au întîlnit echipele 
Carpați Sinaia, Dinamo Pitești și 
C.S.M.S. Iași. Luptătorii din localitate 
au cîștigat ambele întîlniri. Au arbi
trat bine V. Donose (Galați) și N. Tă- 
taru (Brăila).

REZULTATE : C.S.M.S. Iași cu Di
namo Pitești 19—13 și cu Carpați Si
naia 19—13 ; Dinamo Pitești — Car- 
pați Sinaia 19,5—12,5,

I. LEIZERIUC-coresp.
BRAȘOV (prin telefon). Antrenorul 

Ion Radu de la A.S.A. Brașov a pre
zentat o formație destul de bine pre
gătită.

A.S.A. Brașov cu Rulmentul Brașov 
18—14 și cu Chimistul Baia Mare 
23,5—4,5 ; Rulmentul Brașov — Chi
mistul Baia Mare 21—7.

T. MANIU-coresp.
ORADEA (prin telefon). în locali

tate s-au întîlnit formațiile de lupte 
libere Crișul Oradea, Autosport Sf. 
Gheorghe și Jiul Petrila. S-au remar
cat luptătorii FI. Moț (Jiul), Gh. Ma
ghiar, St. Pico, A. Păușan și L. Kiss 
(Crișul).

Crișul Oradea cu Autosport Sf. 
Gheorghe 20,5—11,5 și cu Jiul Petrila 
16—16 ; Autosport Sf. Gheorghe — 
liul Petrila 18—14.

I. OPREA -coresp.

REȘIȚA (prin telefon). Luptătorii 
reșițeni s-au comportat bine și au 
obținut victorii în ambele meciuri. 
C. S. M. Reșița cu Metalul București 
17—15 și cu Electroputere Craiova 
22,5—9,5 ; Metalul București — Elec
troputere Craiova 25,5—6.5

I. PLĂVIȚIU-coresp.

CONSTANȚA (prin telefon). For
mațiile care s-au întrecut în orașul 
nostru au dat dovadă de o bună pregă
tire tehnică. De acest'lucru și-au putui 
da seama însă puțini spectatori, în- 
trucît concursul n-a fost popularizat. 
Ar fi de dorit ca și meciurile din cate
goria B să fie în atenția clubului oră
șenesc.

I.M.U. Medgidia cu Metalul Tirgo- 
viște 18,5—13,5 și cu Energia Con
stanța 11—21; Energia Constanța — 
Metalul Tîrgoviște 21,5—10,5.

competițională
Orașul Craiova a găzduit săptă- 

mîna trecută întrecerile din cadrul 
a două importante competiții de 
scrimă: campionatul de calificare 
(echipe) pentru categoria A,' ttiîiil 
(returul în toamnă) și etapa a Il-a a 
campionatului republican individual 
de seniori.

Rezultate tehnice. Echipe. Floretă 
băieți: 1. Progresul București 8 p, 
2. Crișul Oradea 6 p, 3. Gloria Bucu
rești 4 p (32.. t.p.), 4. Stăruința Timi
șoara 4 p (26 t.p.). Floretă fete: 1. 
Școala sportivă de elevi Satu Mare 
6 p, 2. Crișul Oradea 4 p (36), 3. 
C.S.M. Cluj 4 p (32), 4. Recolta Cărei 
4 p (26). Spadă: 1. Electroputere
Craiova 6 p, 2. S.P.O.B. 4 p, 3. 
C.S.M.S. Iași 2 p, 4. Unio Satu Mare 
0 p. Sabie : 1. C.S.M.S. Iași 8 p, 2. Pe
trolul Ploiești 6 p, 3. Știința Tg. Mu
reș 4 p, 4. Recolta Cărei 2 p.

Individual. Floretă fete: 1. Elena 
Bejan (Steaua), 2. Eva Wasserstrom 
(S.P.O^B.), 3. Rodica Văduva (S.P.O.B.) 
Floretă băieți: 1. Cristian Costescn 
(LTniversitatea București), 2. Francisc 
Boga (Știința Tg. Mureș), 3. Gheorghe 
Cando (C.S.M. Cluj). Spadă: 1. Teo
dor Sîrbulescu (Universitatea “Bucu
rești), 2. Alexandru Mironov (Electro
putere Craiova), 3. Andrei Vereș 
(Unio Satu Mare). Sabie: 1. Ion Bu- 
dahaziu (Recolta Cărei), 2. Eugen 
Ganea (S.P.O.B.), 3. Dan Irimiciuc 
(C.S.M.S. Iași).

La întreceri au luat parte aproape 
200 de concurenli și concurente,

De remarcat că primii 12 clasali la 
„individuale" se califică în finala 
campionatului republican care este 
programată la începutul lunii viitoa
re, în Capitală.

CORVIN MARICA,
corespondentCH. GOLDENBERG -coresp.

Tot mai multi tineri 
purtători ai Insignei de polisportiv
PLOIEȘTI. ■— Duși vremea a fost destul de capri

cioasă în această primăvară, multe asociații sportive 
din orașul și raionul Ploiești au organizat nulmcroase 
întreceri pentru cucerirea Insignei de polisportiv. Prin
tre asociațiile sportive fruntașe se numără și Recolta 
G.A.P. Bărcănești. Această asociație a antrenat 200 
de tineri în trecerea probelor. Un merit deosebit îl are 
profesoara de educație fizică Elena Stroiescu, care est»

mereu prezenta la concursuri dînd tinerilor îndrumările 
necesare.

Mihai Sima, coresp.

PIATRA NEAMȚ.—Făcînd un raid prin asociațiile 
sportive din raion am constatat o intensă preocupare 
pentru cucerirea Insignei de polisportiv. Să dau cîteva 
exemple: asociația sportivă Bistrița V-iișoara — 164 de

noi purtători. Viitorul Bicaz — 134, Recolta Girov — 
104, Recolta Ghigoiești — 81, Victoria Tarcăii —82, 
Bradul Glicina — 95 și Victoria Bărbăuani — 79.

Cornel Nemțeanu, coresp.

SIBIU. — în asociația sportivă Tinărul muncitor 
din orașul nostru se acordă o mare atenție trecerii pro
belor Insignei de polisportiv din primele zile ale aces
tui an. Un singur argument este destul de grăitor: 
anul trecut au cucerit Insigna un număr de 82 de tineri 
iar în prezent sînt în concurs 457. Probele de gimnasti
că, săritura în lungime, 100 și 60 m plat au fost tre
cute, urmînd ca în curînd să se organizeze concursuri 
și pentru celelalte probe.

Ion Pietrarii, coresp.



„Cupa orașelor reședințe de regiuni"

La Liceul „Mihail Sadoveanu“ —
24 de echipe la start!

Competiția oficială de fotbal „Cupa 
orașelor reședințe de regiuni*, în care 
au fost angrenați elevii tuturor claselor 
V—XL este în plină desfășurare. La 
multe din școli ea a intrat deja în faza 
superioară : întrecerile inter-școli din ca 
drul raioanelor. în acest stadiu se gă
sesc și elevii Liceului nr. 25 „Mihail 
Sadoveanu* din București, pe care i-am 
vizitat zilele trecute. Am urmărit la lu
cru elevii din clasele IX—XI. Antrena
mentele efectuate cu multă -conștiincio
zitate pe terenul de Ia „Ghencea* de
monstrau interesul manifestat de elevi 
pentru acest sport, seriozitatea cu care 
privesc ei viitoarele întreceri.

Fotbalul, acest veritabil magnet. își 
manifestă atracția asupra tuturor vârste
lor ; practicat de preșcolari spontan, din 
dorința de imitație, fără pretenții și Tn 
a^ca regulamentului, el devine la elevi 
Kna dintre „materiile* căreia i se a- 
cordă o deosebită atenție. Atracția 
mingii, rigurozitatea cu care se respectă 
regulile 
lifestat 
indu-le 
>lă cerea 
•uia de 
ării în

M-am
raleriu Sturza, ca re-și privea elevii de 
)c linia de aut:

— Ca profesor de specialitate, ce rol 
itribuiți acestor competiții ?

— Sînt unul dintre susținătorii fer
menți ai hotărîrii de a institui această 
ormă de întrecere între elevi. Compe- 
itia de amploare care-i angajează acum 
resupune un mod superior de a vedea 
ucrurile: se renunță la fotbalul pe... 
urate, la diletantism și partidele-miuță. 

>e trece, la fotbalul organizat; se pre- 
ațează sportul de performanță.

■—■ Ce scop au aceste campionate 
Hilare ?

— Dincolo de satisfacerea pasiunii 
țevilor pentru acest sport, urmărim de
istarea și stimularea tinerelor talente 
entru competițiile următoare și pentru 
Muri.

— Și despre modul de organizare a 
cestei competiții?...
— Prima fază s-a desfășurat între 

lașele paralele ale aceluiași an (acolo 
ude ele^cexistă) pentru stabilirea cîști- 
Storului. Dintre finaliștii tuturor „a- 
Hor* recrutăm cele mai bune elemente 
?ntru cele două selecționate ale școlii: 
’ia reprezentînd clasele V—VIII, a doua 
dsele superioare, IX—XI.
— Asta presupune lin număr foarte 
are de elevi!
— Am pornit startul cu 24 de echipe.

i momentul de față, liceul nostru este 
faza inter-școli. Parteneri de 

re în cadrul raionului sînt 
ceului „1. L. Caragiale*.

— Dar voi, cei mici, ce-ați făcut?
— Ne-au întrecut cu 5—2.
— Să reținem faptul, intervine 

prof. Sturza, că 6 dintre 
noștri buni 
Olimpiada > 
București, 
zenta lor. 
dintre ei 
ordinea premiaților...

— In selecția elevilor aveți anumite 
criterii ?

— Am sînt prestabilite; avem însă în 
vedere ca programul de pregătire spor
tivă să nu impieteze cu nimic bunul 
mers la învățătură. Arem, de altfel, 
multe elemente fruntașe în ambele ac
tivități. Mircea Popescu dinlr-a VII l-a. 
elev fruntaș la învățătură și secretarul 

al clasei lui, este un adept al 
multor sporturi: este cam-
școlii la înălțime, căpitanul echi- 
baschet și o extremă dreaptă de

au corîcurat 
de matematică 

fapt care ne-a privat de pre- 
Sîntem însă bucuroși că doi 
au ocupat primele locuri în

DE LA 1—0 LA... 1-3
în meci amical, Progresul a fost învinsă de Dunav Russe

ri traduc ceva din interesul ma- 
pentru o știință exactă. Urmă- 
focul puteai sesiza, dincolo de 
de a juca, preocuparea fiecă- 

a Ut remarca în speranța recra- 
selecționata școlii.
apropiat de antrenor, profesorul

U.T.C.
mai 
pionul 
pei de 
nădejde. Și exemplele se pot înmulți. 

buna desfășurare a con 
primit sprijinul conducerii

— Tn 
ați

★

între- 
elevii

In teren se sancționa o infracțiune, 
a „specialist* în indirecte calculează 
stanța, își ia avînt și lovește cu sete;

zidul, înșeală 
gol!
nostru ; mereu 
lămurește ele- 
dintr-a Vll-a,

„observator" să 
„bătrînilor". Ei 

Duminică dau

ingea trece razant cu 
plența portarului și...
-— El e... Dan Coe al
reușește lovitura, îmi

1 Dumitru Călugăru, 
nit pe stadion ca 
udă antrenamentele 
trează foarte serios.
pt cit selecționata mare de la „Cara- 
ilea.

tov. 
^fotbaliștii* 

duminică la 
a orașului

av Russe. Din păcate, el avea
să

r in meciul de ieri
lie primi.
fotbaliștii 
cei de la

Oaspeții au lăsat o frumoasă im
presie prin tehnica lor. 
prin dexteritatea cu 
balonul. Progresul a jucat mai vioi, a 
cîștigat multe dueluri pentru ... .
dar n-a știut cum să finalizeze acțiu
nile.

în prima repriză, bucureștenii au 
avut cîteva situații favorabile, din 
care n-aveau s-o folosească decît pe 
aceea din minutul 27, cînd Prepurgel 
a reluat în poartă o pasă venită de 
pe aripa dreaptă, de la Tarălungă. 
Fotbaliștii bulgari fuseseră și ei la un 
pas de a marca, în min. 17, cînd șutul 
lui Iordanov a întîlnit bara. Dar 
„bara* nu intervine de multe ori în 
joc. în min 41 șutul lui Vasiliev I, cel 
mai activ și mai periculos atacant bul
gar, s-a oprit în fundul plasei. Tot 
el avea să fie și autorul celorlalte 
două goluri înscrise de Dunav Russe 
în repriza a Il-a, în min. 75 și 79.

individuală,
care au controlat

balon.

petî- 
șco-

Prn- 
con- 
!ege-

tiei 
Iii?

— în majoritatea cazurilor, da. 
tem recunoscători în același timp 
ducerii clubului Steaua pentru înț
rea de care a dat dovadă punindu-ne la 
dispoziție, aăt pentru competiții cît și 
pentru antrenamente, unul din terenurile 
de la Ghencea cit și echipamentul ne
cesar.

•ir
Un scurt semnal indică elevilor pau

za. Un jucător se apropie de linia de 
aut și se adresează profesomlui-anlre- 
nor:

— Tovarășe profesor, vă rog. mai lă- 
sați-mă 10 minute să exersez 
poartă.

Și, pentru că răspunsul n-a 
diat, a adăugat convingător:

— Adversarii au apărare
Solicitantul era căpitanul echipei de 

fotbal pe școală și centrul înaintaș Ga
briel lordache dintr-a IX-a E, fiul fos
tului jucător al Progresului...

— E un jucător care-și depășește 
tnrsla, ne informează profesorul. Pose
dă 
de 
ce 
li

întilnirile amicale din 
de la Progresul Bucureșf 
Dunav Russe au devenit 
Și, cum e in sport, cele două echipe 
au trăit atît clipele de satisfacție ale 
victoriei, cit și cele de mică amărâcin- 
ne ale înfrîngeriL Ieri, jucînd pe teren 
propriu, era de presupus că balanța 
va înclina în favoarea Progresului. Un 
timp, am și avut această iluzie: la 
1—0 pentru bucureșteni și chiar la 
I—1, în acea perioadă din repriza 
a Il-a cînd jucătorii Progresului aveau 
mereu inițiativa, exercitînd o presiune 
serioasă asupra apărării adverse.

•e Dar_ a lipsit Mateianu 1 Progresul 
a atacat, dar fără acea luciditate și 
acel calm prețios care caracterizează 
jocul lui Mateianu și este transmis și 
echipei in ansarfblu.. Așa se face că 
Progresul n-a putut să fructifice domi- 

:oriaîă, ocaziile avute, cedînd 
atît ca scor cît și ca

în fața unei echipe cu mai 
multă maturitate care, cînd a apărut 
înaintea porții lui Mindru (de cîteva 
ori), a acționat decisiv, înscriind astfel 
3 goluri spectaculoase și repurtînd 
o victorie meritată.

Arbitrul V. Pădureanu a condu» 
foarte bine următoarele formații :

„tirul* la

venit ime-

ermetică.

viteză, îi reușesc fentele, are rutina 
a lucra cu ambele picioare si, ceea 
este esențial, îi place să muncească, 
prevăd un viitor frumos.

De la cei mici pînă Ia elevii care sînt 
în fața maturității, aceeași plăcere de 
a juca, același interes față de partidele 
de fotbal, aceeași tentație de a mai 
Întirzîa în teren cu atrăgătoarea minge...

NUȘA MUȘCELEANU

narea ti 
pină la urmă 
joc

PROGRESUL : Mîndru — Al. Geor
gescu (Adrian Constantinescu), Petea- 
nu, Mățăoanu (Ionită), Mîndoiu — 
Neacșu, Prepurgel — Tarălungă (Oai- 
dă), Unguroiu, Soangher, Mafteuță 
(Tarălungă).

DUNAV ; Ivanov — Dobcev, Iliev 
(Vasiliev II), Todorov, Andonov — 
Kolev, Suleimanov — Vasiliev I, lor- 
danov, Resolkov, Muriev.

JACK BERARIU

Selecționata divizionară-Cagliari 2-1 (1-1)
(Urmare din pag. 1)

Din pă- 
vom mai 

gen a

spune ca

redat pe larg această fază, deoarece o 
considerăm o mostră de felul cum tre
buia acționat în funcție de sistemul 
în care se - apărau oaspeții, 
cate, însă, pînă la sfîrșit nu 
asista la o acțiune de acest 
atacanților noștri.

Am fi nedrepți dacă n-am
în general echipa noastră a avut o 
tendință de joc constructiv. Pîrcălab, 
Badea, Popescu sau Ghergheli au fost 
inițiatorii multor acțiuni bine con
cepute în faza lor incipientă, dar nici 
una dintre ele nu a mai avut forța 
și viteza de execuție a celei din care 
s-a înscris primul gol (al doilea a 
fost opera lui Ghergheli, care a șutat 
formidabil de la marginea careului).

această condiție a fost îndeplinită 
numai în parte. Așa cum arătam mai 
sus, fotbaliștii noștri au abordat des
tul de blazați (!) jocul, ca o obliga
ție de servjciu, punîndu-ne în dificul
tatea de a nu putea trage concluzii 
valabile. Or, acest lucru ni se pare 
destul de grav. Sîntem de acord că 
ei au obținut o serie de rezultate me
ritorii, dar acestea nu le pot da drep
tul de a avea aerul de plictis afișat 
majoritatea timpului pe teren, 
acceptăm situația în cazul în

Partide bine conduse
în ultima vreme, am primit la re

dacție scrisori în care asociațiile și 
cluburile sportive își exprimă satis
facția pentru unele arbitraje. Iată 
două dintre acestea, semnate de:

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ CLU
JEANA : „Cu deosebită mulțumire vă 
aducem la cunoștință modul irepro
șabil în care s-a achitat brigada de 
arbitri Gh. Limona — la centru —. 
V. Cretu și G. Sotir (toți din Bucu
rești) la meciul dintre echipele Clu
jeana — Minerul Baia Mare, disputat 
ia Cluj. Atenți, competenți, impar
țiali, arbitrii au reușit să se impună

atit jucătorilor cit și publicului spec
tator".

CONSTANTIN MATEESCU (antre
norul echipei Tractorul Brașov): 
■Adresez sincere felicitări brigăzii de 
arbitri conduse de Mircea Sadoveanu, 
din București, pentru competența șt 
siguranța cu care a condus jocul de 
fotbal Portul Constanța — Tractorul 
Brașov. Arbitrajul prestat a favorizat 
desfășurarea în cele mai bune con- 
dițiuni a întrecerii sportive, a spec
tacolului sportiv, fiind apreciat ca 
atare de publicul spectator".

„Florile cu sunet de metal... ii

(Urmare din pag. 1)

șah s-au calificat 52 de inși. Re- 
îzentantul I.S.C.M., constructorul 
nstantin Tunaru, a devenit cam- 
>n învingîndu-1, într-un meci de- 
iv, pe operatorul chimist Nicolae 
irilă. Chimiștii nu s-au lăsat și 
rel Dumitrescu, de la .amoniac", 
... răzbunat I La aceeași tensiune 
^desfășoară campionatele de hal- 
e, lupte (trîntă), tir, orientare tu- 
tică și gimnastică.
scriind, cu doi ani în urmă, des- 
j aceiași oameni — „Oltenii din 
tenia", notarn atunci ca pe un

lucru cu totul nou intrarea în voca
bularul lor a unei serii de termeni 
ținînd de lexiconul tehnic. Astăzi, 
pătrunzînd într-una din sălile de 
studiu ale chimiștilor poți constata 
schimbări de esență chiar și din acest 
punct de vedere. într-un avînt per
petuu spre tainele științei, oltenii se 
apropie — cu voită degajare — de 
structurile intime ale materiei pe 
care o vor supune. O tînără labo
rantă, Niculina Ilie, făcea în cadrul 
unui scurt interviu cîteva referiri 
la lumea microcosmosului: leptoni, 
mezoni, barioni, „stare energetică 
anormală". Niculina Ilie e campioana 
la șați pe asociație.

care.Florile cu sunet de metal 
au răsărit pe pămîntul Olteniei, aci 
lîngă Craiova, ca și în alte locuri 
(Tirgu Jiu, Rovinari, Valea Motru- 
lui, Turnu Severin) poartă în ele nu 
numai semnificația fondului indus
trial al regiunii, în necontenită creș
tere, ci și modificările de structură 
petrecute în viața oamenilor, noul 
profil social-cultural al acestora. Și 
poate că cea mai importantă trăsă
tură, esențială, este încrederea în 
ceea ce fac, în viitorul pe care și-l 
construiesc sub înțeleaptă conducere 
a partidului, a cărui apropiată ani
versare este întîmpinată în aceste 
zile cu entuziasm în întreaga țară.

Tocmai aceasta a fost cauza care a 
făcut ca în min. 34, 37, 59 și 80 să fie 
ratate mari ocazii (construite) de a se 
marca. Alăturînd la acestea și un a- 
numit dezinteres al fotbaliștilor noș
tri față de joc, — considerîndu-1 un 
simplu antrenament de mijloc de săp- 
tămînă — avem o imagine de ansam
blu a partidei.

Italienii au impresionat prin tehnică, 
printr-o bună organizare a jocului și
prin efortul lor de a obține un rezul- tabela de marcaj ar fi arătat o 
tat onorabil în fața selecționatei ro
mâne. Publicul a aplaudat și fazele 
frumoase create de către aceștia. Go
lul oaspeților a fost înscris de Longoni 
care a transformat impecabil o lovi
tură de la 11 metri (henț-Dan în min. 
36) acordată de către arbitrul A. Bentu.

Jocul de ieri avea menirea să ne 
furnizeze date privind potențialul 
echipei noastre în vederea apropiatei 
partide de la Budapesta. Din păcate,

rență categorică de scor. Altfel...

Sau,
care 
dife

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ: 
Ionescu-Popa, Hălmăgeanu, Dan, Mo- 
canu Ghergheli, D. Popescu-Pîrcălab, 
Dridea, Badea, S. Avram (Creiniceana 
min. 72).

CAGLIARI : Pianta-Visentin, Lon- 
goni-Varsi (Nicolai), Vescovi, Longo- 
Gallardo (Capelaro) Rizzo, Nene, 
Greatti, Riva.

Concursul Pronosport de duminică
Pentru concursul Pronosport nr. 17 de 

duminică 24 aprilie 1966, în programul 
căruia figurează meciul internațional A- 
ustria—U.R.S.S., patru întilniri din ca
drul categoriei B a campionatului nostru 
și opt partide din campionatul italian, 
am cerut părerea profesorului Cornel Si- 
mionescu lector Ia Universitatea din 
București.

Pronosticul său este următorul: I. 
Austria—U.R.S.S., 1, X, II. Minerul 
Baia-Mare—A.S.A. Tg. Mureș 1, III. 
C.F.R. Pașcani—Oltul Rm. Vîlcea 1, 
IA. Recolta Cărei—Vagonul Arad 1, V. 
Aricșul Turda—Gaz metan Mediaș X, 1, 
VI. Atalanta—Spăl 1, VII. Bologna— 
Torino 1. VIII. Foggîa—Lanerossi 1, X, 
IX. Juventus—Milan X, X. Lazio—Ca
gliari 1. XI. Napoli—Fiorentina 1, X, 
XII. Alessandria—Palermo 1, X, XIII. 
Genoa—Venezia X 2.

• Trei zile ne mai despart de tra
gerea autoturismelor la Loto. Și de a- 
ceastă dată participanții au posibilitatea 
să cîștige autoturisme în număr nelimi-' 
tat.

Cu numai 10 lei se poate cîștiga un 
autoturism „Fiat 1800“, „Fiat 1300“ 
(plus 13 100 lei) și „Renault 10 major* 
(plus 26 000 lei).

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

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Prono- 
expres nr. 16 din 
fost extrase din 
numere i

20 aprilie 1966, au 
urnă următoarele

37 40 16

Numere de rezervă: 18 17
Fond de premii: 767 093 
Tragerea următoare va 

miercuri 27 aprilie a.c., ia

Ici.
avea loo 
Pucioasa.

LOTO

întregi și sferturi 
din 15 aprilie 1966 î

la trage-Premii 
rea Loto

Suplimentar 1: 3 a 28 719 lei și 2 a 
7 179 lei; suplimentar II: 7 a 10 309 
lei și 11 a 2 577 lei; categoria I: 8 a 
10 309 lei și 7 a 2 577 lei; cateqoria 
a Il-a : 14 a 4 232 lei și 39 a 1 058 
lei,- categoria a IlI-a: 26 a 3 165 lei 
și 23 a 791 Iei; categoria a IV-a: 
41 a 1 718 lei și 70 a 429 lei; cate
goria a V-a t 104 a 745 lei și 123 a 
186 lei; categoria a Vl-a: 154 a 
478 Iei si 225 a 119 lei; categoria 
a VH-a: 216 a 343 lei și 306 a 85 lei; 
categoria a VUI-a : 244 a 291 lei și 
403 a 72 lei.

(Rubrică redactată de Administrații^ 
de Stat Loto-Pronosport).



PUNCTE DE VEDERE MARIA ALEXANDRU, campioana a Europei
Tenismanii noștri trebuie să joace ofensiv!

în majoritatea meciurilor dintre tenis
manii români și sovietici, din cadrul în
tîlni rii amicale disputate nu de mult, în 
Capitală. s-a jucat un tenis calitativ su
perior celui vizionat în ediția de anul 
trecut a întîlnirii, desfășurată în condi
ții și date calendaristice similare. Tot
odată. însă, nu pot fi trecute cu vede
rea și anumite minusuri în evoluția 
lenismanilor noștri, care deși au mar
cat un număr egal de puncte în ansam
blul celor două întîlniri paralele (se
niori și tineret), puteau totuși da mai 
mult. Ne referim nu numai la rezulta
tele de pe tabela de scor, ci și la ma
niera de joc propriu-zisă.

Să vă „proiectăm” o scurtă secvență 
din filmul meciului I. Năstase—A. Iva
nov, decisiv pentru stabilirea rezultatu
lui în întîlnirea echipelor „B“. Fostul 
nostru campion de juniori a început în 
mare vervă de joc, a reușit scrii de 
mingi splendide, punînd în vădită infe
rioritate pe jucătorul sovietic. După 
6—1 în primul set, el conduce cu 2—0 
și este la serviciu. Normal ar fi urmat 
un 3—0 și... nici o problemă în conti
nuare. Dar iată că Năstase — în acest 
important moment al meciului -V nu se 
concentrează suficient, am spune chiar 
că începe să joace neglijent. El pierde 
serviciul (2—1). apoi repetă aceeași 
greșeală, la scorul de 3—1 pentru el. Și 
la 4—4 mai are o șansă frumoasă de a

Cereri de bilete din 103 tari 
pentru C. M. de fotbal

LONDRA, 19 (Agerpres). — Secre
tarul comitetului de organizare a 
Campionatului mondial de fotbal, De
nis Follows, a anunțat că pfnă la 
15 aprilie au fost vîndute 63 la sută 
din cele peste 2 milioane de bilete 
prevăzute pentru meciurile turneului 
final al Cupei „Jules Rimet“. In ce 
privește străinătatea au sosit cereri 
din 103 țări, cele mai multe locuri 
fiind reținute de R.F. Germană (5 014] 
urmată de Brazilia cu 4 839 de cereri.
Bolivia, Pakistanul și Tăilanda au 
solicitat cite 1 bilet.

Secretarul federației britanice a 
anunțat, de asemenea, că toate tere
nurile pe care se vor juca meciurile 
campionatului vor fi închise, înce- 
pînd de la 1 mai, pentru a fi supuse 
unor lucrări speciale de amenajare.

Echipele participante la turneul 
final nu vor avea dreptul decît la 
20 minute de antrenament pe stadioa
nele unde-și vor juca meciurile. Nici 
o echipă străină nu va fi autorizată 
să joace în Anglia între 29 mai și 
11 iulie, ziua începerii campionatului. 
Echipele calificate în turneul final, 
care vor disputa în luna precedentă 
deschiderii campionatului vor trebui 
să plătească o cotă de 10 la sută din 
rețete organizatorilor „Cupei mon
diale".

In ce privește trofeul „Jules Rimet" 
furat și apoi regăsit, acesta nu va fi 
expus pentru public pînă la 11 iulie.

Duminică, Ia Sofia și București, dubla intîlnire 
intre boxerii români și bulgari

CONSTANTIN CIUCĂ

Selecționatele de box ale României 
și Bulgariei, care se pregătesc pentru 
Jocurile Balcanice de la Belgrad, se 
vor întîlni duminică la Sofia și marți 
la Silistra (echipele A) iar formațiile

cîștiga un ghem, dar o ratează și îată-1 
pe Ivanov — jucător cu reputația unei 
tenacități deosebite ■— punînd stăpî- 
nire pe joc. La situația de 1—1 la se
turi, Ilie Năstase continuă să greșească. 
El caută să-l depășească pe adversar 
în joc de regularitate, încetinește alura 
și ghem după ghem cedează pasul. Așa 
s-a făcut că un meci început sub cele 
mai bune auspicii pentru jucătorul ro
mân s-a încheiat cu un insucces.

Desigur, nu vrem să facem un „caz" 
din pierderea unui joc amical.* Impor 
tant este, însă, ca Ilie Năstase să tra
gă învățăminte din această înfrîngcre, i 
să cunoască mai bine pe’ viitor care sînt ' 
soluțiile cele mai adecvate în cursul ; 
unui meci decisiv.

Și prima dintre soluții, după părerea 
noastră, este orientarea spre un joc o- ; 
fensiv, valorificarea integrală a posibi- ’ 
lităților fizice ale acestui talentat te- I 
nisman. Ilie Năstase este un jucător 
înalt, are suficientă „alonjă", poate aco
peri cu succes fileul, lovește bine min
gea de sus. Desigur, Ii mai trebuie un 
plus de forță și rezistență. Dar el este 
de pe acum apt pentru un joc în miș
care. un tenis modern.

Cele spuse aici sînt valabile și pen
tru jucătorii reprezentativei noastre de . 
tineret. Sever Dron și — mai ales — I 
Godin Dumitrescu. Ultimul a vrut parcă ' 
să bată vreun... record, în meciul cu | 
Korotkov, realizînd în primul set un j 
1—1. în aproape 30 de minute! Nu i 
jocul pasiv, de uzură, trebuie să ca- ' 
racterizeze pe un1 sportiv tînăr. plin de 
calități.

Bineînțeles, aceste constatări nu tre- , 
buie să ne ducă dintr-o extremă în ' 
alta. Exemplu elocvent este Petre Măr- I 
mureanu, care acționează șablon, fără I 
nici un fel de variație, folosind uniform 
scheme de atac pe aceleași și aceleași I 
lovituri- încă nu e prea tîrz.iu ca Măr- 
mureanu să-și formeze o orientare tac
tică la nivelul unui jucător fruntaș, 

. chemat să participe la întreceri interna
ționale.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

De vorbă cu M. Bobanac, arbitrul principal 
al campionatelor mondiale de popice de la București

• Record de participare ® Cea mai „tare" ediție din istoria
României printre favorite

Campionatele mondiale de popice care 
se vor desfășura în iunie la București 
sînt așteptate eu viu interes în țările în
scrise la competiție. De acest lucru ne-am 
convins și cu prilejul unei discuții avute 
cu Milyenko Bobanac, arbitrul iugoslav 
care a condus recentele întîlniri dintre 
selecționatele orașelor București și Bu
dapesta. Interlocutorul nostru este vice
președinte al F.I.P., președintele comisiei 
de arbitri din cadrul forului internațional 
și a fost desemnat ca arbitru principal 
la apropiatele mondiale. Iată de ce 
ne-am adresat cu cîteva întrebări legate

secunde vor evolua, în aceleași zile, 
la București și Constanța.

Palmaresul confruntărilor dintre 
boxerii români și bulgari este favo
rabil reprezentanților. noștri. în 1949, 
la Sofia, selecționata României a în
vins echipa Bulgariei cu 11—5, pen
tru ca după un an, la București, bo
xerii noștri să cîștige și mai detașat : 
14—2. La turneul internațional de la 
Moscova (1952) reprezentativa Bul
gariei a reușit însă să învingă for
mația noastră cu 5—2, producînd o 
mare surpriză. în sfîrșit,- în 1961, 
echipa României a evoluat excelent 
în sala „Universiada” din Sofia, cîș- 
tigînd partida cu scorul de 7—3.

1966 ? Să sperăm că actuala repre
zentativă a țării noastre va reuși 
să-și mențină avansul. Pentru aceasta, 
selecționabilii noștri s-au pregătit cu 
multă atenție, cunoscînd că în ul
timii ani, atît la campionatele euro
pene cit și la J.O., pugiliștii bulgari 
au produs mari surprize. Vorbesc de 
la sine medalia de bronz cîștigată de 
semigreul Pandov la J.O. de la Tokio 
și cele de argint (Pandov și Doicev) 
obținute la campionatele europene de 
la Berlin.

Lotul care se va deplasa la Sofia, 
sub conducerea antrenorilor I. Popa 
și C. Dumitrescu, cuprinde pe Ciucă,

LONDRA, 20 (prin telefon). — Peste 
8 000 de spectatori au fost prezenți 
miercuri seara în sala „Empire Pool" 
de la Wembley pentru a urmări finalele 
probelor individuale ale celei de a 
V-a ediții a campionatelor europene de 
tenis de masă. Un succes de prestigiu 
a obținut reprezentanta României, Ma
ria Alexandru, care a cucerit titlul dc 
campioană a Europei la simplu femei. 
Intîlnind în finală pe redutabila jucă
toare sovietică Svetlana Grinberg, spor
tiva româncă a lăcut dovada calităților 
ei deosebite, repurtînd victoria la capă
tul unei partide pasionante cu 3—2 
(19, —14, 21, —21, 18). Maria Alexan
dru a apărat excepțional în fața unei 
adversare dezlănțuite care a atacat în 
permanență. După mingi dirijate cu 
mare precizie. Maria Alexandru a folosit, 
deseori loviturile ofensive, punînd-o în 
dificultate pe Grinberg. Meciul care s-a 
terminat la miezul nopții a început în 
avantajul . sportivei sovietice : 10—6.
Maria Alexandru luptă însă pentru fie
care punct, reușește să egaleze la 13—13 
și apoi forțează atacul și conduce cu 
19—14, eîștigînd cu 21—19. In setul ur
mător, reprezentanta noastră este inco
modată de topspinurilc combinate cu lo
vituri decisive ofensive ale lui Grin
berg care iese învingătoare cu 21—14. 
In setul III. Maria Alexandru are 
12—8. 17—12 și 19—16. dar greșind 
cîteva mingi, scorul devine 19—19. 
Lupta este foarte dîrză, Grinberg are 
două setboluri. Totuși, românca nu ce
dează și cu un frumos efort se impune : 
23—21. După ce scorul, în setul IV, 
este favorabil pe rînd, cînd unei jucă
toare. cînd celeilalte, deși conduce cu 
18—16, Maria Alexandru forțind atacul, 
greșește și Grinberg cîștigă cu 23—21. 
In setul decisiv tensiunea ajunge la 
maximum. Alexandru conduce cu 8—4, 
10—5 și are cîteva momente de relaxare, 
in timp ce Grinberg acționează irepro
șabil. atacînd din ambele părți. De la 
12—12, Grinberg are avantaj la 15—13, 
16—14 și 18—16. Jucătoarea noastră 
se regăsește însă, este foarte atentă și 
calmă, egalează la 18—18 și într-un 
finiș irezistibil (apărare ermetică cu 
contraatacuri fulgerătoare) obține vic
toria cu 21—18.

de această mare întrecere. Prima s-a re
ferit la pregătirile arbitrilor.

— Și noi arbitrii — ne-a răspuns M. 
Bobanac — așteptam cu nerăbdare cam
pionatele mondiale, în vederea cărora am 
luat o serie de fnăsuri. Printre acestea 
se numără recentul colocviu de la Viena, 
la care au luat parte arbitri din țările 
înscrise la mondiale. Au fost puse la 
punct probleme de arbitraj. Sperăm ca 
în colaborare cu colegii noștri români să 
asigurăm buna desfășurare a C. M.

— Cunoașteți lista țărilor participante?
— Da și sînt extrem de bucuros pen

tru că prin înscrierea echipelor feminine

Puiu, Stanev, Murg, Dinu. Ghiță, Pițu, 
Anghel, Chivăr, Monea și Mariuțan. 
Lotul secund are următoarea compo
nentă : Nica, Pop, Răgălie, Ispas, Mol
dovan, Goanță, Dumitrescu, Hodoșan, 
Majai, Constantinescu, Neagu, Ma- 
nole, Șchiopu, Preda și Motoc.

R. CĂLĂRĂȘANU

PE SCURT...
• LA BREMEN (R. F. Germană), 

în prezența a peste 35 000 de specta
tori, s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre reprezenta
tiva R. F. Germane și selecționata Bu
dapestei. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 1—0 (0—0), prin golul în
scris de Lothar Emmerich în minutul 81. 
Echipa R. F. Germane a ratat în minutul 
30 o lovitură de Ia 11 m prin Emmerich.

• IN MECI RETUR pentru semifina
lele „Cupei cupelor" la fotbal, F. C. 
Liverpool a învins formația Celtic Glas
gow cu scorul de 2—O și s-a calificat 
pentru finala competiției, în care va în- 
tîlni echipa Borussia Dortmund (R.F.G.).

• TRADIȚIONALUL MARATON des-

Iată rezultatele celorlalte finale: 
simplu bărbafi: lohansson—Miko 3—0 
(17,- 16, 7), dublu bărbafi: lohansson, 
Alser—Miko, Stanek 3—2' (13, -—15, 
•—16, 11, 17), dublu femei: Koczian, 
Jurik—Luzova, Mikocziova 3—1 (—7, 
12, 19, 11). In momentul convorbirii 

MARIA ALEXANDRU

telefonice, situația în finala de dublu 
mixt (Shannon, Barnes—Luzova. Miko) 
este 1—1 la seturi.

★
Ultimele meciuri — pînă la finale 

— s-au încheiat cu următoarele .rezul
tate : dublu femei, sferturi de finală: 
Shannon, Rowe — Alexandru, Mihalca 
3—2, (9, —19, 22, —15, 15). Partida 
a dat loc la o întrecere deosebit de 
spectaculoasă, viu disputată și de un 
nivel tehnic bun. De Oa sconuil de 
8—5 (în setul decisiv) pentru jucă
toarele noastre, ele au început să se 
grăbească în executarea loviturilor, 
motiv pentru care au comis multe

mondialelor ® Echipele

ale Austriei și R. F. Germane s-a bătut 
un record: acela al participării.

— Ce perspective oferă această edi
ție?

— Cunoscînd valoarea multor reprezen
tative sînt mai mult ca sigur că va fi 
cea mai „tare* edifie din istoria mon
dialelor. Aproape în toate țările băieții 
depășesc 900 p. d. iar fetele ating ci
fre de peste 430 p. d. După ultimele re
zultate, cred că cele mai mari șanse le 
au selecționatele Ungariei. R. D. Germane 
și României, atît la fete cit și la băieți.

— Dar reprezentanții țării dv?...
— Noi am început pregătirile cu 30 

de jucătoare și 40 de jucători. Dintre a- 
ceștia, antrenorii au reținut 8 fete și tot 
atîția băieți. Sperăm ca băieții să reedi
teze performantele din trecut. La fete, 
însă, avem încă... probleme.

—• O ultimă întrebare: cu ce impresie 
plecați din țara noastră ?

— Vizitez pentru a doua oară Româ
nia. Vă mărturisesc sincer că impresiile 
sînt tot atît de puternice ca și atunci 
cînd am venit pentru prima oară în mi
nunata dv. țară. Pe plan sportiv am con
statat că se fac pregătiri asidue pentru 
campionatele mondiale de popice. Am 
convingerea că întrecerile vor fi organi
zate ireproșabil.

Interviu luat de TR. IOANIȚESCU
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fășurat pe străzile orașului Boston a fost 
cîștigat de japonezul Kenji Kimihara, 
care a alergat cei 42,193 km în 2hl7:ll,0. 
Pe locurile următoare s-au clasat corn- 
patrioții săi Seiichiro Sasaki (21117:46,0) 
și Tooru Terasawa (21118:11,0).

® LA GRANGES într-o intîlnire inter
națională amicală de fotbal, selecționata 
secundă a Elveției a învins cu scorul de 
6—4 (3—3) echipa Marocului.

• Au luat sfîrșit preliminariile mare
lui turneu internațional masculin de bas
chet de la Santiago de Chile. Pentru tur
neul final ș-au calificat echipele S.U.A., 
Bulgariei (grupa I), U.R.S.S., Spaniei 
(grupa a Il-a), Iugoslaviei, Braziliei 
(grupa a IlI-a). Acestor echipe li se 

greșeli. Luzova', Mikocziova — C 
berg, Anisimova 3—1, Simon, Buc 
— Martin, Snrith 3—0, Koczian. Jur 
Nilsson, Rundstrom 3—0 ; semițjjj 
Luzova, Mikocziova — Shannon. R 
3—1, Koczian, Jurik — Simon, Buc 
3—1 ; dublu mixt, sferturi de fin 
Shannon, Barnes — Mihalca, Reti 3 
Alexandru, Giurgiucă — Jurik, Fa 
3—0 ; semifinale s Shannon, Bârne 
Lukacs, Rozsas 3—1, Luzova, Miki 
Alexandru, Giurgiucă 3—2 ; dublu 
bați, semifinale: K. Johansson, Als 
Korpa, Vecko 3—0, Miko, Stanei 
Amelin, Gomoskov 3—0 ; simplu 
bați, semifinale : K. lohansson — K 
roviez 3—2, Miko — Amelin 3—

N. ANGELESC
antrenor

PE TERENURILE DE TE
© Tenismanii români G. Bosch s 

Popovici și-au încheiat turneul îj 
prins în Izrael, întîlnind la Tel Avii 
prezentativa acestei țări. Jocurile, dl 
tate după sistemul „Cupei Davis", I 
încheiat cu scorul de 3—1 în favd 
jucătorilor noștri. Popovici a cid 
meciurile cu Davidman (4—6, 6—1, 1 
ah.) și Shalem (6—4, 6—4, 3—6. 6—li 
Bosch l-a învins cu 7—5, 6—4. 6—3 
Stabholtz. La dublu au cîștigaj^JBj 
man și Fuhrman cu 6—4, 3—6,

La sfîrșitul acestei săptămînl 
localitatea elvețiană Winterthur va I 
loc meciul amical de tenis Roma 
Elveția, in acest scop au făcut ced 
rea jucătorii noștri Hie Năstase șl 
tre Mărmureanu.

• In primul tur al (^.cursului i 
național de la Neapole, italianul Pal 
l-a învins surprinzător pe campionii 
mân I. Țiriac cu 4—6, 6—1, 6—4.

@ Federația franceză de tenis a d 
’țat echipa care va întîlni la 29. 30 I 
lie și 1 mai, la Paris, formația R| 
nici în cadrul primului tur al M 
Davis” : P. Darmon, F. Jauffret, P| 
ust și D. Contet.

La închiderea edi

în semifinalele „C. C. 
îa fotbal: .—

PARTIZAN BELGRAD 
a eliminat pe Manches 
United iar REAL MADR 
pe Internationale

Aseară au fost desemnate ecl 
finaliste ale actualei ediții ,a „ 
campionilor europeni" la fotba 
finală, la 11 mai, pe stadionul „Hl 
din Bruxelles, PARTIZAN BELCl 
întîlneștc pe REAL MADRID. Pe 
Traford Stadion" din Mancn 
Partizan Belgrad a întîlnit d 
Manchester United. Fatbailiștil I 
glezi au cîștigat eu 1—0 (0—Oi 
golul marcat de Stiles (min. 75] 
formația Partizan (care s-a 
excelent în acest meci) s-a cal 
în finală datorită victoriei realizl 
prima „manșă* cu 2—0. J

Lovitură de teatru pe „Sari 1 
Internazionale -a fost eliminată] 
Real Madrid 1 Meciul de la Jl 
s-a terminat la egalitate : 1—1.1 
madrilenii, învingători în primi 
cu 1—0, s-au calificat în finală] 
rul a fost deschis de oaspeți 
Gento (min. 20) dar „Inter" dl 
serie de atacuri reușește să e| 
(abia în min. 78) prin Facchett|

La Basel : ELVEȚIA — III 
2—2 (0—2).

PE SCURT..J
adaugă și selecționata ' Child 
țară organizatoare. Meciurile tul 
final se vor disputa la Valpara 
Santiago. Celelalte echipe vor juca 
turneu de consolare programat la 
Arenas.

• INTR-UN MECI CONTÎND 
semifinalele „Cupei Americii“ la I 
echipa River Plata a învins formal 
dependiente cu scorul dc 4—2 (3-1

• LA REYKJAVIK (Islanda) 
loc meciul internațional amical del 
bal dintre selecționatele masculd 
Islandei și Franței, La capătul (ini 
tide echilibrate, oaspeții au ternii] 
vingătoii cu scorul de 16—15.
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