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Cu prilejul aniversării 

Partidului Comunist Român

SOLEMNITATEA MĂRII
UNOR ÎNALTE ORDINE

ALL REPUBLICI! SOCIALISTE ROMÂNIA

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI
Numai in acești ani a fost posibil!

Am împlinit recent 30 de ani de activitate ca profesor 
de educație fizică și 40 de ani de la prima mea tntilnire 
cu sportul. în mod firesc, orice aniversare de acest fel 
te îndeamnă să privești in urmă, Ia drumul străbătut, să 
recapitulezi ce ai făcut și apoi să-ți făurești ginduri pentru 
o nouă perioadă de viață. De aceea am așternut pe birt ie 
cîteva amintiri, din care aș dori ca cititorii — mai ales 
^gi tineri — să desprindă anumite semnificații. în primul 
|fed pe aceea a marii deosebiri dintre „ieri' și „azi*, în 
ceea ce privește condițiile oferite activității sportive: 
ieri — vitrege, astăzi — din ce in ce mai bone.

...Era la Lugoj, prin 1920, ci nd mai mulți copii de pe 
stradă am început să batem mingea pe insula din mijlocul 
Timișului. Arbitrii și antrenorii noștri: studenții care 
veneau în vacanță. Nu se putea vorbi despre o activitate 
organizată. N-aveam teren, echipament și multe altele, j 
Am Mecat la liceul din Arad. Și aici, dorința de sport ne 
era infrîntă de lipsa bazei materiale, de dezinteresul 
conducerii școlii. Am revenit Ia Lugoj în 1928. Tocmai 
luase ființă un club cu secții de fotbal și lupte greco- 
romane. îmi plăceau nespus luptele și cu alți pasionați ai 
acestui sport ne-am străduit să punem bazele unei secțiL 
Dar, fără îndoială, rezultatele n-au putut fi decit modeste. 
Și iată că in 1931 am intrat la A.N.E.F. Pentru a ne putea 
'întreține, mai mulți studenți jucam fotbal la „Telefoane". 
IjPe atunci bursele erau o raritate}. Promovind din categorie 
în categorie intrasem în divizia B. Atunci a început să 
ni se pună bețe-n roate. Pe motivul că sintem o echipă 
muncitorească nu am fost admiși în campionat...

După absolvire m-am dedicat atletismului, Ia Caransebeș.

prof. CORNEL IOVANESCU
[mt șeful catedrei de educație fizică
p a Universității din Timișoara

(Continuare în pag. a 2-a)

Popas în infloritoarea loviște...
Țara Loviștei — țara lui Litovoi vo-evod. Un plai nefiresc 

de domol, aflat Ia poalele semețelor piscuri ele Carpahtor 
de miazăzi. Aci cru domnit in trecut amorul și durerea, 
mînia și ura împotriva spoliatorilor de tot feM, sărăcia 
cea mai lucie. Aci își găseau adooost haiducii - cavaleri 
ai dreptății, oameni cu brațul de fier și inima ne'nfricotâ.

Dar și în țara Loviștei a răsărit soarele dreptății. Bu'-ă- 
storea s-a statornicit ți în satele de pe pâmîntu! ă n--e 
Olt și Lotru. Murmurul izvoarelor, al fierâstraețor mecanice, 
chiotul țapinarilor se contopesc cu freamătul muncii han - 
alor lovisteni, al vieții noi care înflorește in oces’e tocuri, 
ca pretutindeni în patria noastră.

în zi de sărbătoare pe meleagurile Loviștei ontecvl, 
jocul popular ți sportul se înfrățesc intr-o deplină mani
festare a bucuriei. Poposim într-una dintre cele mai 
„ascunse* așezări ale Loviștei, la Perișoni. Pe terenurile 

î de fotbal ți volei se întrec sportivii asociației ,,Coz>a*. 
I Cei mai iscusiți sînt Nicoloe Enoche, Nicușor Oltecru și 

Ștefan Popescu. Au devenit un fel de modele sportive ale 
j comunei.

..Pornim spre tîrgul Titeștilor. Este o mîndră așezare, 
ce zi de zi întinerește. în ultimii ani, ou fost durcte 
numeroase case noi, înalte, spațioase. Și în Titești, pe 
terenul de sport peste 100 de tineri din asociația „Lovișlea* 
se întrec în cadrul unei interesante „duminici-sportive*. 

i Fotbalul are mulți admiratori. Ion și Florea Vlădescu sînt 
cei mai cunoscuti fotbaliști din comună. Alături de fotbal, 
la Titești în plină cinste se afla trînta. Tinerii Nicolae 
Șerban și Gheorghe Mărcoiu s-au calificat anul trecut în 
etapa regională a Spcrtachiodei. Și să nu uităm tirul 
îndrăgit și el de localnici. Și pe cei doi neîntrecuți , 
Mihai Băcanu si Gh. Sandu.

COSTEA MARINOIU 
corespondent

(Continuare în pag. a 2-a)

Gimnastele sovietice au sosit la București
Ieri dimineața a sosit la Bucu- 
ti reprezentativa feminină de 
pnasăică a Uniunii Sovietice 
le se va întrece simbătă și 
kiinică cu selecționata noas- 
. Din formația oaspe fac 
rte gimnaste valoroase care, 
I toată tinerețea lor, și-au 
lut un nume pe arena inter- 
lională. în fruntea lor se află 
taida Drujinina, câștigătoarea 
lentului turneu internațional 
I la Budapesta/ Olga Harlo. 
I care deține titlul de cam- 
bnă de junioare a U.R.S.S. 
■fesul 1965, Tania An
ii va campioana orașului 
Lcova. Din selecționata 
letică mai fac parte: 
tmila Suremenova, Lidia 
Luneț, Natalia Morozova și 
la Palamarciuk. Toate aceste 
Inaste stat incluse în lotul 
ranțelor olimpice ale U.R.S.S. 
lupă cum ne-a declarat Nina 
fcfet, secretara generală a 
lerației de gimnastică a 
lunii Sovietice, sportivele 
1 pregătit intens pentru în-

lej de verificare a interpretării 
și însușirii exercițiilor pentru 
campionatele mondiale din sep
tembrie și ca un valoros schimb 
de experiență.

Statem convinși că întîlnirea 
de la sala Floreasca va oferi, 
într-adevăr. o întrecere de o

De sus, de la stingă la dreap
ta : Cristina Doboșuri, Olga 
Ilarlota, Maria Andrioaie, Ta
nia Antonova, Rozalia Baizat- 
Filipescu fi Zenaida Drujinina 
(văzute de Neagu Rădulescuj

ACTUALITĂȚI
SPORTIVI ROMÂNI PESTE 

HOTARE
Duminică se va desfășura la 

Ljubljana un concurs inter
național c?e maraton redus la 
care vor lua parte și atleții 
români Toma Voicu, Dumi
tru Buiac și Ion Rusnac. Tot 
duminică va avea loc la Vie- 
na o competiție de motocros. 
Printre competitori vor fi și 
sportivii Gh. loan și Eug. 
Keresteș la clasa 500 cmc.
RESTANTĂ LA BASCHET : 

ȘTIINTA TG. MURES - 
DINAMO BUCUREȘTI 

62-76
TG. MUREȘ, 5 (prin tele- 

Meciul dintre echipa 
locală Știința și Dinamo Bucu
rești. restanță în campionatul 
republican masculin de bas
chet. a fost cîșțigat de dina- 
moviști cu scorul de 76—62 
(32—24). Jocul a fost la dis
creția învingătorilor care au 
condus în permanență cu 
12—14 puncte. (A. SZABO- 
coresp.).

VOLEIBALIȘTII DE LA 
DINAMO ' BUCUREȘTI 

ÎNVINGĂTORI LA 
BAIA MARE

B. MARE, 5 (prin telefon). 
Partida masculină de volei 
Minerul B. Mare — Dinamo 
București, restanță din cate
goria A seria I, s-a încheiat 
cu victoria dinamoviștifor la 
scorul de 3—1 (18, 8, —14, 7). 
(T. TOHĂTAN-coresp. reg.).

rea cu reprezentativa noas- înaltă ținută, în cadrul căreia 
Concursul de la București și gimnastele noastre vor evolua 
considerat ca un bun pri- la un bun nivel.

Ștafeta combinată „Cupa8Mai“
n cadrul manifestațiilor cultural-sportive organizate 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a partidului, revista 

bort și Tehnică", cu sprijinul federațiilor de speciali- 
E, în colaborare cu Consiliul Orășenesc UCFS Bucu- 
Iti, organizează duminică- 8 mai, începînd de la orele 
BO, o ștafetă combinată.
In cadrul ștafetei vor avea loc întreceri de parașutism, 
kociclism, caiac, cros și tir. Vor participa maeștri și 
leștri emeriți ai sportului, campioni olimpici și naționali 
I sporturile respective.
btafeta se va desfășura pe aeroportul Băneasa (para- 
ism), Șoseaua Nordului (motociclism), Lacul Herăstrău 
iac), Stadionul Tineretului (cros și tir).

Cui vor reveni titlurile 
de campioni la scrimă?
Răspunsul la întrebarea de mai sus îl veți afla înce

pînd de azi, cînd în sala de sport a Institutului poli
tehnic din Capitală au loc primele finale, la floretă 
fete și sabie... Aspiranți la titlu Ecaterina Iencic, 
Marina Stanca, Ana Ene, Ileana Drîmbă și Suzana Tasi, 
respectiv Dumitru Mustață, Octavian Vintilă și Bariton 
Bădescu.

Simbătă, o altă finală — cea a floretișlilor. Prota
goniști — Falb, Drîmbă, Mureșanu și HauRIer.

în fine, duminică se vor întîlni pe planșă spadasinii. 
Pentru titlul. de campion al țării la această probă can
didează, printre alții, Moldanschi, Marinescu și Sepeșiu.

Cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Partîdnhii Co
munist Român, joi la amiază. 
Ia Palatal Consilialni de Stat 
a avut foc solecnnitatea înmî- 
nării unor înalte distincții ale 
Republicii Socialiste Bornănia.

A fost conferit Ordinul 
.Tudor Vladimirescu", distinc
ție acordată participanțifor la 
lupta revoluționară, care an 
adus o contribvtie de seamă la 
cucerirea libertăților democra
tice. la instaurarea orinduirii 
socialiste, la construcția socia- 
lismnlri in patria noastră, 
precum si alte Snalte ordine 
ale Republicii Socialiste Ro- 
mănia.

în marea sală de marmură 
a Palatului Republicii se aflau 
vechi membri ai partidului, cu 
• indetangatâ activitate în miș
carea muncitorească, cu merite 
deosebite ia întărirea partidului 
si in înfăptuirea politicii sale, 
mititanți devotați poporului 
care și-au închinat viața luptei 
pentru construirea socialismu
lui în patria noastră.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
si ai guvernului, conducători de 
instituții centrale si organizații 
obștești, personalități ale vie
ții științifice si culturale, ge
nerali ai forțelor noastre ar
mate.

La sosirea tn sală, conducă
torii partidului și statului nos
tru au fost salutați cu deose
bită căldură.

S-a dat citire decretului 
Consiliului de Stat prin care se 
conferă Ordinul „Tudor Vladi
mir eseu" clasa I tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Birlădearai, Emil Bodnaraș, A- 
lexandru Drăqhici, Petre Bo- 
rilă. Constantin Drăgan. Ale
xandru Moghioroș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Kăutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Dumitru 
Coliu, Mihai Gere, Petre Lupa, 
Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Ma
nea Mănescu, Constantin Pir- 
vulescu. Petre Constantinescu- 
Iași, Athanase Joja, Ion Po- 
pescu-Puțuri. Alexandru Sen- 
covici, Gheorghe Stoica, Gheor
ghe Vasilichi ; Ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa a Il-a to
varășilor Iosif Banc, Maxim 
Berghianu, Petre Blajovici, 
Florian Dănălache, Ianoș Fa- 
zekaș, Ilie Verdeț, Vasile Pa- 
tilineț, Virgil Trofin, Augustin 
Alexa, Dumitru Balalia, Ni
colae Bădescu, Iosif Bayerle, 
Anton Breitenhofer, Simion Bu- 
ghici, Alexandru Buican, Mihai 
Burcă, Elena Ceaușescu, Con
stanța Crăciun, Constantin Dai- 
coviciu, Constantin Doncea, 
Mihait Florescu, Gheorghe Gas
ton Marin, Nicolae Lupu Gold- 
berger, Nicolae Guină, Marin 
Florea lonescu. Dumitru Ivano- 
vtci, Mihail Levente, Pompiliu 
Macovei, Constantin Mănescu, 
Corneliu Mănescu, Vasile 
Mirza, Grigore C. MoisiL Ro
man Moldova», Ilie Murgu- 
lescu, Istvan Nagy, Gheorghe 
Necula, Miron Nicolescu, Ion 
Niculi, Cornel Onescu, Ion 
Pas, Dumitru Petrescu, Gheor
ghe Petrescu, Emil Popa, Val
ter Roman, Mihail Roșianu, 
Constantin Sandu, Dumitru Si- 
mulescu, Emeric Stoffel, Iacob 
Teclu, Vasile Vaida, Ghizela 
Vass, Ion Vințe, Ștefan Voicu, 
Barbu Zaharescu; Ordinul „Tu- 
dor Vladimirescu* clasa a III-a 
tovarășilor Nicolae Alexe, Bu
jor Almășan, Emilian Anton, 
Ștefan Bălan, Alexandru Boa
bă, Ștefan Bohoș, Emil Bobu. 
Paraschiva Braîner, Avram Bu-

naciu, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Călin, Gheorghe Cioară, loan 
Circei, Alexandru Codarcea, 
Ioan Coman, Ion Cotoț, Ion 
Cozma, Mihail Cruceanu, Lu
dovic Csupor, Clara Mihailo- 
vici Cnșnir, Vasile Daju, Con
stantin Dăscălescu. Nicolae 
Deleanu, Miu Dobrescu, Emil 
Drăgănescu, Martha Drăghici. 
Aurel Duca, Petre Duminică, 
AnrH Duma, EmanoiI Flo
rescu. Elvira Gaișinschi, Filip 
Geltz. Mibnea Ctaeorghiu. Su
zana Gidea, Nicolae Giosan, 
Traian Girbă, Ion GUuvacov, 
Mihai Gomboș, Teodor Has, 
Gheorghe Hossu, lop Iliesca, 
Gheorghe Ion, Gheorghe lo
nescu. Petre Ionescu, Teodor 
Ionescu, Ion Ionita, Martin Isac, 
Aron Kahane, GySrgv Kovacs, 
Vasile Maiinschi, Mihai Ma
rinescu, Teodor Marinescu, 
Voinea Marinescu, Vasile Ma- 
teescu, Ștefan Matei. Ion Mar
cus, Gheorghe Mihoc, Aldea 
Militarii. Constantin Mindreanu, 
Anton Moisescu, Vanda Nicol- 
schi, Constantin Nistor, Ste- 
lian Nițulescu, Andrei Păcu- 
raru, Ion Pățan, Nicolae Pe
tre, Gheorghe Petrescu, Gheor
ghe Pop, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Vasile Potop, Ion 
Predescu, Emeric (Imrel Pusz- 
tai, Gheorghe Roșu, Clement 
Rusu, Constantin Scarlat, Cris- 
tofor Simionescu, Gheorghe 
Stan, Ion Stanesoi, Mihai Sli
der, Bucur Șchiopu, Constantin 
Trandaiirescu, Ion Turcu, Cos
tache Țiulescu, Ene Țurcanu, 
Iosif Uglar, Ladislau Vass, Ni
colae Vereș, Geza Vida, Aurel 
Vijoli, Ioan Voinea, Marcu 
Witzmaizi, Tănase Zaharia.

în continuare s-a dat citire 
decretelor Consiliului de Stal 
prin care sînt decorați cu Or
dinele „Tudor Vladimirescu*, 
clasele a IV-a și a V-ă, 
„Steaua Republicii Socialiste 
România*, „23 August' și ,,’Apt- 
rarea Patriei*, membri ai C.C, 
al P.C.R., membri ai gu
vernului, numeroși veterani 
ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, activiști pe tart- 
mul muncii de partid și de 
stat, în economie și cultură, în 
organizațiile obștești.

înminarea distincțiilor a fost 
subliniată cu aplauze însufle
țite.

Conducătorii partidului șî 
statului s-au întreținut cu cel 
decorați, felicitîndu-i și urin- 
du-Ie noi succese în muncă șî 
viață, sănătate și fericire per
sonală.

Solemnitatea, desfășurată fn- 
tr-o atmosferă sărbătorească, a 
constituit o puternică manifes
tare de dragoste și atașa
ment pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său 
Central, o expresie vie a hotă- 
rîrii de a ridica pe noi culmi 
opera de construire a socialis
mului în patria noastră.

★

Prin decrete ale Consiliului 
de Stat s-au conferit, cu pri
lejul celei de-a 45-a aniver
sări a Partidului Comunist 
Român, ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România 
unui număr de peste 3 000 de 
veterani ai mișcării muncito
rești, activiști ai organizațiilor 
de partid și obștești, lucrători 
din domeniul economiei, știin
ței și culturii din întreaga 
țară.

In toate centrele regionale 
au avut loc ieri solemnități 
în cadrul cărora au fost înmî- 

nate distincții.
(Agerpres)



POPAS IN INFIORITOAREA LOVIȘTE
(Urniare din pag.
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ATLETISM LA START LA SOSIRE

nr. 2 București și S.S.E. Tîr- 
(R. P. Bulgaria). Atleții bucu-

S. S.E.
novo 
reșteni au cucerit victoria cu scorul 
de 134—95. BĂIEȚI (74—51) ; 100 m :
T. Ivanov (T) 11,1 ; 200 m: D. Hidio-
șeanu (B) 22,6 ; 400 m : D. Teodorov - 
(T) 51,2 ; 1500 m : C. Mureșan (B) 
4:10,0; înălțime: A. Dincă (B) 1,75 
ni ; lungime: Gh. Romenci (B) 6,12 
m ; greutate : E. Stanev (T) 13,65 m ; 
disc: N. Gagea (B) 45,03 m ; FETE 
(60—44) : 100 m: A. Petrescu (B) 
12,7 ,■ 200 m : A. Petrescu 26,2 ; 400 m: 
Fl. Grigorescu (B) 60,5; 4x100 m —■ 
București 51,2; înălțime: 1. Slaba- 
kova (T) 1,45; lungime: M. Anghel 
(B) 5,31 m ; greutate : El. Scarciu (B) 
10,83 ni ; disc: C. Popescu (B) 35,92 
m; suliță: D. Radeva (T) 34,22.
(N. PRĂJESCU — coresp.).

mureș — Suceava. Punctajul final : 
24 979—17 775 pentru Maramureș. 
Iată cîteva rezultate : BĂRBAȚI : 
200 m : S. Butcovici (S) 24,0; 5000 
m: A. Balint (M) 16,36,0; 400 mg: 
F. Baban (M) 58,4; 1500 m ob. : F. 
Baban 4:28,1 ; 10 km marș: F. Eckert 
(M) 54:20,0; înălțime: I. Marinescu 
(M) 1,90; prăjină: FI. Radu (M) 3,20; 
disc: V. Flonlaș (M) 40,39 ; suliță : 
A. Galov (M) 52,72 ; FEMEI: 100 m : 
M. Rejipenschi (S) 13,4; 200 m: C. 
Strimbei (M) 27,5; 400 m : Strimbei 
62,9; disc: M. Mako (M) 35,96. (T. 
TOHĂTAN — coresp. reg.).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

REZULTATELE CATEGORIEI B — 
SERIA A Il-a

• Reprezentativele regiunilor Bucu- 
îești și Galati s-au întilnit pe sta
dionul Republicii din București. 
Oaspeții au cîștigat cu 36 618—30 278 
puncte. Se temarcă recordurile per
sonale obținute de săritorii în înăl
țime aălățeni: Manole Mitilecis (18 
ani) 1,97 m și Maria Enică (16 ani) 
1,55 m. Rezultate : BARBAȚI : 100 m : 
V. Dinculescu (B) 
culescu 23,5; 400 
(G) 52,0: 800 m :

plexul sportiv" ol școlii ; terenurile 
de handbal și volei, sectoarele de 
sărituri și de aruncări cu pistele lor 
de zgură ș.a. Facem cunoștință cu 
handbalistele școlii generale. Fetele 
din Racovița sînt cunoscute în raion 

Pe dealurile datorită victoriilor repurtate în fața 
echipelor liceelor din Călimănești și 
Brezoiu. Ele se pregătesc cu sîrg 
pentru a-și menține întiietatea. 
Gheorghifa Toader, Elena Stan, Ele
na Păiș și ioana Dincă sînt cele mai 
conștiincioase eleve la 
măiestrie sportivă.
uităm și pe băieți Ia
nici de ele sînt Petre Bara'așu, care 
vrea să alerge iute, ca un iepure, 
pe suta de metri și pentru asta se 
pregătește cu mare îndîrjire, sou 
fotbaliștii Traian Priporeanu, Ion Ste- 
lea, Petre Stoinea, Dumitru Duțu și 
Ion lonescu care se străduiesc să-și în
sușească cit mai bine tehnica jocu
lui, pentru a face cinste asociației 
lor sportive — „Recolta* Racovița.

...Ar mai fi multe de spus despre 
hărnicia acestor oameni, despre preo
cupările lor multiple, despre împlini
rile lor de cetățeni ai României So
cialiste. Dur ne oprim aici, pe ma- 

Oîtului pentru a mai privi o dată, 
sus, spre Loviștea, care renaște 
într-o fericită poveste. Și păstrăm 
inimă bujorul vieții noi de pe

1)
spre o altăNe continuăm drumul 

așezare - Boișoara, comună unde în 
trecut domnea mizeria. Astăzi, har
nicii cooperatori au făcut pași mari 
pe drumul belșugului, 
sterpe cindva, au fost plantate peste 
300 de hectare de pomi fructiferi. în 
comuna s-au construit trei școli noi 
ale căror cursuri sînt frecventate de 
aproape 700 de elevi.

E seara de aprilie. La căminul 
cultural găsim mare animație. Bri
gada artistică culege ropote de 
aplauze. Are loc apoi un concurs de 
șah pe care îl cîștigă Ionică Piloiu. 
Trebuie să vă spunem că Ionică nu 
este numai un șahist de primă mî- 

. năz ci și un vestit solist al brigăzii 
artistice. Vocea lui a făcut înconjurul 
țării Loviștei. Cîntecu! lui vorbește 
despre Boișoara dragă și înfloritoare, 
despre harnicii ei locuitori. Animația 
sporește cînd brigadierul Mitică Po- 
pelcck se prinde la trîntă cu vreun 
tovarăș de muncă și-l „dovedește". 
Tare sînt mîndri și puternici cei din 
Boișoara 1

Trecem Gruiul Lupului și ne îndrep
tăm spre malul legendarului O-t, 
spre Racovița. Școala generală con
struită anul trecut este prima solie 
a comunei și ne primește zîmbind 
sub soare. în apropiere se află „com-

„cursul* de 
Dar să nu-i 

laude. Vred-

11,0; 200 m: Diu
rn : Gh. Creangă

I. Pană (B) 2:00,3; 
1500 m: I. Pană 4:13,9; 5000 m: P. 
Caravaev (G) 15:56,5; 110 mg: V. 
Mihai (G) 15,8 , 400 mg : I. Măceacă

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ

Pe stadionul „23 August" din Bucu
rești s-a desfășurat meciul echipelor

Iul 
în 
ca 
în
aceste meleaguri

Numai în acești ani a fost posibil!
(Urmare din pag. 1)

Fiind profesor suplinitor eram nevoit 
în fiecare an să-mi schimb locul de 
muncă. îmi amintesc și acum de 
nesfirșitele peregrinări prin diferite 
orașe ale țării.

Adevărata activitate am putut s-o 
desfășor abia după 1944, Ia Timi
șoara. Mai întii la „Prima Banat", 
apoi la S.M.T.C.F. Era pentru prima 
oară in activitatea noastră cînd co
lectivul de profesori de aici aveam 
la dispoziție tot ce ne era necesar 
pentru a putea depune o muncă în
cununată de roade. Să amintesc că 
dintre elevii școlii s-au afirmat o 
serie de sportivi fruntași ai țării, 
cum ar fi atleții Zoltan Vamoș, Ana 
Popa, Liana Jung, gimnaștii Gh. Stan- 
ciu, Olga Tudor ș.a.

Cîtă diferență între felul cum se 
făcea sport în anii dinaintea Elibe
rării și acum, cînd întregul tineret 
al patriei noastre are posibilitatea de 
a practica exercițiile fizice și sportul !

Prin grija părintească a partidului, 
avem tot mai multe stadioane, săli de 
gimnastică, terenuri, echipament și 
material sportiv, proîesori și antre
nori cu o pregătire superioară. De 
aceea, numai în anii construcției so
cialiste a fost posibil ca reprezentan
ții României să obțină rezultate de 
mare prestigiu pe arena internațio
nală. Ne mîndrim cu sportivi ca Io- 
landa Balaș, Aurel Vernescu, Vasile 
Nicoară, Mihaela Peneș, Ion Cernea, 
Ion Țiriac și mulți alții. Dar să nu 
uităm că succesele lor sînt rodul 
unor condiții minunate de viață, de 
muncă, de pregătire create de partid. 
Condiții pe care, altădată, noi nici 
nu îndrăzneam să le visăm...

Tocmai de aceea socotesc că 
necesar să punem și mai
străduință și mai multă pasiune în 
muncă, pentru ca folosind întreaga 
noastră pricepere și experiență să 
contribuim la dezvoltarea neconte
nită a sportului de performanță ro
mânesc.

este
multă

BOX

talent autentic al probei de săritură îninăl/ime. Recentul său rezultat de 
Foto : R. Vilara

Brăileanul Manole Mitilecis, un
1,97 m este o confirmare...

(G) 59,2 ; 1500 m ob.: R. Stoleru (G) 
4:34,2 ; 10 km marș : M. Chiriță (G) 
52:44,8; înălțime: M. Mitilecis (G) 
1,97 m, C. Cernica (B) 1,80; prăjină: 
T. Nicolau (B) 3,70 ; lungime : G. 
cală (G) 6,46; triplu : D. Ciocan 
13,19; greutate: C. Constantin 
13,72; disc: C. Constantin 41,60; 
lită: G. Georgescu (B) 57,62, F. 
dulov (G) 56,70; ciocan: A. Dumi
trescu (B) 40,50; FEMEI : 100 m :
M. Coman (G) 12,5; 200 m: M. Co- 
man 26,8; 400 m: I. Arășanu (B) 
63,4 ; 800 m : Arășanu 2:30,9 ; 80 mg : 
M. Popa (G) 13,4 ; înălțime : E. Stoe- 
nescu (B) 1,58 (după această înălțime 
a renunțat să sară), M. Enică 1,55 m; 
lungime : E. Stoenescu 5,31 ; greuta
te: M. Bărăscu (B) 10,35; disc: M. 
Bărăscu 31,14; suliță: 
33.02. (J. DAVIDESCU

• Pe stadionul „23 
Baia Mare a avut Ioc

| RUGBl
Ce- 
(B)
(G) 
su- 
Fe-

L. Istrate (G) 
— coresp.).
August" din 

meciul Mara-

Au început întrecerile zonale
• AL MURG (STEAUA) ÎNVINS LA TG. MURES ! • C. NICULESCU (I.C.F.) 

APLAUDAT LA ORADEA

A început asaltul decisiv al boxerilor 
seniori pentru cucerirea titlurilor de 
campioni de zonă. întrecerile — care se 
dispută în orașele Craiova, Tg. Mureș, 
Iași și Oradea — stîrnesc un interes 
deosebit din partea iubitorilor acestui 
sport. Iată cîteva relatări ale corespon
denților noștri :

TG. MUREȘ. Miercuri seară a avut loc 
în parcul sportiv Voința, în prezența 
unui public numeros, prima reuniune 
din cadrul etapei zonale a campionatelor 
republicane individuale de box. în ge
neral, partidele s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, iar arbitrajele au respectat 
fidel cele petrecute în ring. REZUL
TATE TEHNICE: muscă: I. Nicolau 
(Iași) b.p. Șt. Antonescu (Buc.) : Șt. 
Constantin (Buc.) b.p. Gh. Cristea 
(Buc.) ; C. Gruiescu (Buc.) b.p. Gh. 
Nicolae (Buc.) ; pană: A. Iliescu (Buc.) 
b.p. D. Antohi (Galați) ; C. Stanef 
(Buc.) b.p. S. Molnar (Oradea) ; I. 
Marin (C-lung Muscel) b.p. M. Bucși 
(Banat); semiușoară: R. Costea (Arad) 
b.p. Fr. Lovaș (Oradea) ; M. Cîrciu- 
maru (Banat) b. ab. 2 E. Bătrîna 
(Arad) ; Gh. Bădoiu (Buc.) b.p. Al. 
Murg (Buc.)! ; ușoară: A. Murg (Cluj) 
b.p. C. Bogdan (Craiova) ; semimijlocie: 
I. Marin (Buc.) b. k.o. 3 V. Popescu 
(Cluj) ; G. Tîmpescu (Oradea) b. ab. 2 
I). Popescu (Buc.); mijlocie ușoară: 
I. Mărgean (Craiova) b.p. Gh. Stelian 
(Bocșa) ; N. Enciu (Buc.) b. dese. 3 
V. Moraru (0. Turzii); E. Dudea (C. 
Turzii) b.p. T. Doican

c.

Cea mai frumoasă impresie au furnizat-o 
boxerii O. Gorea (Reghin) și M. Dumi
trescu (Buc.). Iată rezultatele: pană: 
P. Pavel (Galați) b.p. Gh. Marcov 
(Buc.) ; A. Simion (Buc), b.ab. 1 Z. 
Pazmani (Buc.) ; O. Gorea (Reghin) 
b.p. M. Ene (Buc) : semiușoară: N. 
Deicu (Buc.) b.p. Gh. Gologan (Ora
dea) ; I. Negru (C-lung Muscel) b. ab. 
3 Al. Naidin (Brăila) ; Gh. Victor (Brăi
la) b. ab. 2 O. Gavrilă (Brașov) — 
puncher veritabil., brăileanul l-a trimis 
de două ori la podea în repriza secundă 
pe Gavrilă, care în eele din urmă a 
abandonat: ușoară: Al. Spătaru (Bacău) 
b.p. V. Ștefu (Iași) M. Soare (Buc.) 
b.p. Gh. Petre (Buc.) ; M. Dumitrescu 
(Buc.) b.p. Al. Șerban (Oradea) ; mij
locie ușoară: I. Covaci (Buc.) b. ab. 3 
M. Scarlat (Galați) — gălățeanul a aș
teptat mereu lovitura decisivă, în- timp 
ce Covaci puncta cu regularitate. în 
ultima repriză bucureșteanul și-a trimis 
adversarul la podea, 
abandonat de arbitru ; 
diaș) b.p. N. Picior

T. COSTIN și M.

Puiu (C. Turzii) —- decizie foarte 
cutabilă. Puiu a deținut aproape 
timpul inițiativa și a punctat mai mult; 
A. Dumbravă (Buc.) b.p. V. Mihăilă 
(Buc.) : T. Szabo (B. Mare) b.p. V. 
Bîrsan (Cîmpina) : ușoară: V. Tudose 
(Buc.) b.p. C. Vasiliu (Galați) ; Șt. 
Bălan (Buc.) b. ab. 3 I. Costin (B. 
Mare) ; Șt. Vituș (Cluj) b.p. Ț. Niri 
(Bacău) ; V. Gheorghe (Buc.) b.p. I. 
Stoica (Oradea); semimijlocie: N. Cîm- 
peanu (Bocșa) b.p. I. Olteauu (C-ța) ; 
V. Bocănel (Banat) b.p. P. Baltă (Brăi
la) ; mijlocie ușoară: E. Constantinescu 
(Craiova) b. k.o. 1 D. Ghizdavu (Buc.) ; 
V. Mîrza "
mijlocie : 
Iordaehe

dis- 
tot

(Cluj) b.p. I. Petre (Brașov) : 
D. Sandru (Galati) b.p. I 

(Buc.).
ILIE GHIȘA-coresp. reg.

!

CRAIOVA. Pe arena

în prima

care apoi a fost 
I. Mărculeț (Me- 
(Timișoara).

GIIERG1IIN0IU- 
corcspondenți.

reuniune, dispu-

(Buc.). 
ALBU-coresp.

Dinamo din lo

ORADEA.
tată în sala Dinamo din localitate, s-au 
disputat 14 meciuri,
dintre acestea s-au ridicat la un nivel 
tehnic corespunzător. Excepție a făcut 
doar partida dintre C. Niculescu (I.C.F. 
București) și Gh. Vlad (Dinamo Bucu
rești). Niculescu a cules ropote de 
aplauze pentru boxul combativ și spec
taculos, pentru maniera categorică în 
care La învins la puncte, pe dîhamovîst. 
Alte rezultatei muscă: I. Otvoș (C.

Gale (Timișoara) ;

dar foarte puține

IAȘI. Primele partide din cadrul eta
pei de zonă a campionatelor republicane 
individuale au dat loc unor dispute dîr- 
ze. Deciziile arbitrilor au fost bune, eu 
excepția celei din meciul care a opus 
pe Șt. Ispas (Buc.) lui P. Nedelcea 
(Reșița). Ispas a fost creditat — după 
părerea noastră — cu 
nu o merita.

Rezultate tehnice: 
(Buc.) b.p. I. Pop 
Șt. Ispas (Buc.) b.p. 
șița) ; semiușoară: 
dia.ș) b.p._ 
Antoniu ( 
stanța) ; Șt. 
nea (Cluj)

o victorie pe care

calitate s-au disputat, miercuri seara, Turzii) b.p. P. Gale (Timișoara^ 
primele partide din cadrul etapei zonale, pană: C. Buzuliuc (Craiova) b.p. P.

muscă: I. Nica 
(Reșița) ; cocoș ' 
P. Nedelcea (Re- 

Glî. Dumitru (Me- 
. V. Aștileanu (Reșița) ; V. 
(Buc.) b.p. Gh. Anton (Con- 

Sipoș (Brașov) b.p. P. Pru- 
; semimijlocie: C. Ghiță 

(Buc.) b. ab. 3 I. Nyiri (Oradea) ; Gli. 
Enculeseu (Oradea) b.p. C. Voinescu 
(Brăila) ; P. Banea (Buc.) b. ab. 3 
N. Simion (Buc.) ; A. Majaî (Cluj) 
b.p. A. Pițigoi (C-lung Muscel) ; mij
locie ușoară: V. Badea (Buc.) b. ab. 3 
P. Ghercea (Bocșa).

D. DlACONESCU-coresp. reg.

® întrecerile categoriei B au conti
nuat cu etapa din 2 mai. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate :

Seria ICimentul Medgidia—Chimia 
Brăila 9—0 (6—0), V.S.A.S. Năvodari — 
Electroputere. Craiova 17—0 (6—0),
Ideal Cernavodă—PicMria I.T.O. Galați 
6-11 (0—3).

Seria a Il-a: Politehnica Iași—Con
structorul Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej 24—0 (3—0), Petrolul Tecuci— 
Ceahlăul Piatra Neamț 42—0 (11—0), 
Energia I.G.O. Focșani—Laminorul Ro
man 0—6 (0—0).

Seria a IlI-a : Minerul Lupeni—Meta
lul Hunedoara 35—0 (6—0), Vulturii 
U. M. Timișoara—C.I.L. Blaj 22—0 
(6—0), Politehnica Timișoara—C.S.M. 
Sibiu 3—13 (0—8).

Seria a IV-a, grupa A : Politehnica—, 
Vulcan 12—3, Aeronautica—Arhitectura 
6—3, S. N. Oltenița—Construcții 0—0 ; 
grupa B: I.C.F—I.P.G.G. 9—9. C. S. 
Școlar II—I.S.E. 10—0.

• In etapa din o mai sînt programate 
următoarele meciuri :

Seria I: Metalul Buzău—Electroputere 
Craiova, Ancora Galați—U.S.A.S. Năvo
dari, Victoria Galați—Cimentul Medgi
dia, Chimia Brăila—Constructorul Plo
iești și Petrolul Pitești—Ideal Cerna
vodă.

Seria a Il-a: Ceahlăul Piatra Neamț— 
laminorul Roman, Cotistriictorul Sucea-

CANOTAJ
A

Activitatea în categoria B
- Energia I.G.O. Focșani, Constructo

rul Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
Constructorul Bîrlad și Petrolul Tecuci—- 
Politehnica Iași.

Seria a IlI-a : Vulturii U. M. Timi
șoara—Agronomia Cluj, Politehnica Cluj- 
Metalul Hunedoara, C.I.L. Blaj—Insti
tutul de Mine Petroșeni, Metalul Turnu- 
Severin—Jiul Petri la și Chimica Tîr- 
năveni—C.S.M. Sibiu ; Minerul Lupeni 
are etapă liberă.

® în legătură cu felul în care decurg 
întrecerile categoriei B ținem să !^m- 
nalăm unele stări de lucruri care împie
dică buna lor desfășurare precum și al
tele care pun în discuție atît sistemul 
de disputare cît și componența seriilor. 
Astfel foile de arbitraj sosesc la fede
rație cu mare întîrziere pentru că arbi
trii nu le trimit în timp util. Mai poate 
fi vorba de omologarea meciurilor și, 
cînd este cazul, de măsuri operative ? 
Se mai poate face popularizarea acestei 
competiții?. Apoi, calitatea meciurilor, 
mai mult ca sigur rezultat al felului în 
care se pregătesc aceste echipe, lasă de 
dorit în multe cazuri. Scorurile astrono
mice au devenit obișnuite, s-au înre^g 
trat neprezentări și chiar... dispariții^^ 
echipe. Considerăm că federația de rugbi. 
împreună cu comisiile de resort, trebuie 
să analizeze aceste lucruri și să ia mă
surile de rigoare.

întreceri tinerești, in concursul de inaugurare»
Apele Herăstrăului au fost brăzdate 

din nou de bărcile de concurs, 
zia competiției 
gurează 
nautice, 
întrunit 
și fete, 
ramelor 
late au 
dublu băieți (cite 17 ambarcații), 
de altfel' au dat loc și la întreceri pa
sionante. Dar trebuie spus că în majo
ritatea curselor competitorii s-au străduit 
să se prezinte cit mai bine la acest prim 
examen pe 1966 și de aceea finalurile au 
fost foarte strînse. Iată care sînt frun
tașii acestei competiții: FEMININ schif 
simplu: 1. Ioana Tudoran (Dinamo), 2. 
Ileana Man (Olimpia), 3. Elena Todi- 
rașcu (Rapid) ; caiac simplu: 1. Cristina 
Mărculescu (Olimpia), 2. Elena Țone 
(C.S.Ș.), 3. Sanda Iorgulescu (Dinamo) ; 
caiac dublu: 1. C.S.S. (Elena Berbecel, 
Ileana lonescu), 2. Olimpia (F. Botică, 
E. Rusii), 3. S.S.E. II (M. Ene, A. 
Galea); caiac 4: 1. C.S.S. (Viorica
Cojan, Domnica lonescu, Elena Anghel,

cu oca- 
„Cupa 2 Mai“, care ina.u- 

tradițional sezonul de sporturi 
Această tinerească întrecere a 
la starturi peste 200 de băieți 
mînuitori ai padelelor, pagăilor, 
sau vîslelor. Deosebit de popu- 
fost probele de caiac simplu și 

care

Mihaela Rob), 2. S.S.E. II. MASCU
LIN schif simplu seria I: 1. I. Șerban 
(Metalul), 2. M. Rașeev (S.S.E. I), 
3. N. Ivan (Steaua); seria a Il-a: I. 
M. Drăghici (Olimpia), 2. I. Panait 
(Voința), 3. I. Grigoriu (C.S.S.) ; schif 
dublu: 1. S.S.E. I (lonescu, Vintilă),
2. Olimpia (Pătrașcii, Martinov), 3. 
Voința (Ujvari, Popescu) ; schif 4-\-l:
1. Dinamo, 2. Dinamo, 3. Steaua ; schif

1. Dinamo, 2.
S.S.E 
(c’s.S.), 2. M. Doară 
P. Stefan (Voința) ;
c.s.s. 7
Olimpia (Rusnac, lorga), 3. S.S.E. II ; 
caiac 4: 1. Olimpia, 2. C.S.S., 3.
C.S.S. ; canoe simplu : 1. M. Dumitriu 
(C.S.S.), 2. P. Prcotcșescu
3. J. Anastasescu (Olimpia) ;
dublu : 1.
2. C.S.S. (Dinu, lonescu), 3. S.S.E. 
(Budu, Lungu).

Toate probele masculine și cea 
schif fete s-au disputat pe un traseu 
800 m restul probelor feminine — 
500 in. (u. m.).

S.S.E. I, 3.
I; caiac simplu: 1. M. Stoica 

(Olimpia), 3.
caiac dublu :- 1. 

(I. Burmacă, D. Petrescu), 2,

(C.S.S.)

C.S.S. (Policov, Dumitru)"------n

dt 
dt
I*



După turneul fotbaliștilor bucureșteni CAMPIONATUL CATEGORIEI C

in R. P. D. Coreeană Azi, amănunte din seriile Vest și Nord
- DE VORBĂ CU ANTRENORUL D. SCHILERU -

între 22 și 26 aprilie o selec
ționată a cluburilor bucureștene a în
treprins un turneu în R.P.D. Coreeană. 
Un turneu de trei jocuri în interval de 
cinci zile pentru care fotbaliștii români 
au parcurs, dus-întors, peste 20.000 de 
kilometri în 30 de ore de zbor efectiv, 
cu escale la Kiev, Moscova, Omsk, Ir
kutsk.

La înapoierea fotbaliștilor noștri ne-am 
adresat antrenorului Dincă Schileru:

—- Ce ne puteți spune despre va
loarea jucătorilor coreeni?

•— Am fost plăcut impresionat de ca
litățile demonstrate de jucătorii coreeni. 
De altfel, reprezentativa R.P.D. Coreene 
este în momentul de față cea mai bună 
din Asia, ea calificîndu-se pentru turneul 
final al campionatului mondial.

— Ce trăsături specifice prezintă 
fotbalul coreean ?

•— Legea de bază a echipelor întîl- 
(însumînd jucătorii din lot) o con

stituie contraatacul. Ele construiesc ac
țiuni în mod simplu, într-o viteză uimi
toare care crește în apropierea porții. 
Foarte judicioase sini și criteriile de se
lecție : fundașii centrali, Sing-Iang-Ghiu 
și Ri m-Sîn-Hi, sînt bine dotați fizicește, 
domițffnd prin statură zona din fața por
ții. Extremele, foarte rapide, sînt mai 
mărunte, descurcîndu-se cu abilitate în 
zonele lor de acțiune ; cel mai bun jucă
tor în atac este însă înaintașul central 
Pak-Sîn-Din, dotat cu forță de pătrun
dere, șut puternic și simț al porții.

— Caracterizați-ne ]>e scurt evo
luția jucătorilor noștri în cele trei 
partide.

-— In primul joc, în care lotul coreean 
a jucat sub denumirea de Moranbo, re
zultatul a fost egal (1—1) timp de 83 

znmu/e. Apoi Pak-Sîn-Din a profilat 
de o neînțelegere a apărătorilor noștri 
și a înscris punctul victorios. La înce
put echipa noastră a folosit o tactică 
de prudență, deoarece, pe de o parte, 
nu cunoșteam suficient de bine valoarea 
adversarului, iar pe de altă parte, din 
cauza decalajului de fus orar (7 ore) 
adaptarea organismului peiitru efort 
s-a făcut mai greoi.

ALdoilea meci l-am susținut dumi- 
l-am cîștigat cu 1—0 prin punc

tul înscris de Codreanu în min. 27. 
Linia de mijloc, Dragomir—Ștefan, am 
nlocuit-o cu perechea Juhas—O. Popes- 
:u, ultimii doi fiind mai mobili și co- 
espunzînd mai bine necesităților jocu- 
ui. în această partidă, coreenii au în- 
:ercat și alți componenți ai lotului re
prezentativ, jucători odihniți și de a- 
'eeași valoare cu cei folosiți în primul 
neci. După două zile (marți) a urmat 
■ea de a treia partidă, pierdută de noi 
a un scor prea sever față de aspectul 
tocului: 4—0» Trebuie spus că din 
auza terenului desfundat de ploaie e- 
hipa noastră a avut o cădere în ulti
mii sfert al primei reprize, primind trei

Programul concursului Pronosport 
ir. 19 de duminică 8 mai a.c., are 
in conținut deosebit de atractiv.

„Capul de afiș" al acestui pro- 
jram îl constituie derbiul Dinamo 
Jucurești — Steaua. Urmează cinci 
neciuri din cadrul campionatului 
iostru (categoria A), două întîlniri 
lin categoria B și cinci partide din 
‘ampionatul italian.

Iată acum programul integral al 
cestui concurs: I. Dinamo Bucu- 
ești — Steaua, II. Farul — Steagul 
oșu, III. Știința Craiova — Dinamo 
'itești, IV. Petrolul — C.S.M.S. Iași, 
7. Universitatea Cluj — U.T.A., VI. 
Irișul Oradea — Politehnica Timi- 
oara, VII. Progresul Brăila —- Cea- 
ilăul Piatra Neamț, VIII. C.S.M. 
iibiu — A.S.A. Tg. Mureș, IX. Ata- 
anta — Milan, X. Brescia—Bologna, 
CI. Cagliari — Napoli, XII. Foggia— 
toma, XIII. Internazionale — Juven- 
us.

goluri în 7 minute. în această perioadă 
de timp apărarea noastră a acționat ne
sigur, manifestînd o scădere evidentă.

— Ce jucători s-au remarcat în 
mod deosebit ?

— în primul rind Barbu (foarte util 
în toate cele trei jocuri), apoi Năstu- 
rescu, Ene II, Mateianu, Pahonțu, 
Datcu și Niijiweiller IF.

— Doriți să mai adăugați ceva la 
cele spuse pînă acum 9

— Doar faptul că întîlnirile dintre 
fotbaliștii români și coreeni au consti
tuit un util schimb de experiență, fiind 
urmărite de fiecare dată de un stadion 
arhiplin (aproximativ 80 000 de specta
tori ). Gazdele noastre se pregătesc cu 
multă atenție pentru turneul final al cam
pionatului mondial și ne-au mulțumit 
călduros pentru schimbul de păreri pe 
care l-am făcut, ca și pentru conferin
țele ținute în legătură cu stilul de joc 
al echipelor europene.

G. NICOL^ESCU

La 11 mai, optimile de finală 
ale „Cupei României44

Cu partidele care se vor disputa 
miercuri 11 mai, optimile, „CUPA 
ROMÂNIEI44 se apropie de finalul său. 
„Sferturile41 se vor disputa la 22 iunie, 
semifinalele la 13 iulie iar finala la 
17 iulie, o dată cu finala campiona
tului republican de juniori.

Așa cum se știe, începînd cu opti
mile de finală (exceptînd însă finala 
propriu-zisă, care va avea loc la Bucu
rești), meciurile au loc pe terenuri 
neutre. Dar iată programul celor 8 
partide de miercuri și localitățile în 
care se vor desfășura :

CLUJ: A. S. Aiud—C.rișul
BRAȘOV: Cimentul Medgidia— 

U.T.A.
HUNEDOARA : Clujeana — Steagul 

roșu
RM. VÎLCEA : Soda Ocna Mureș— 

Steaua București
BUCUREȘTI ; Metalul Plopeni—Fa

rul

PRONOSPORT
CONCURSUL SPECIAL 

PRONOEXPRES DIN 11 MAI

în întreaga țară a început depu
nerea buletinelor pentru concursul 
special Pronoexpres din 11 mai — 
al treilea din acest an. El va 
atribui, în afara obișnuitelor premii 
în bani, 10 autoturisme „Fiat 1300", 
„Moskvici 403", „Fiat 850", „Wart
burg—Standard" și „Fiat 600". în 
continuare lista de premii mai cu
prinde : motociclete, televizoare, fri
gidere, mașini de cusut, aspiratoare, 
picupuri, aparate de radio și alte 
valoroase cîștiguri suplimentare în 
obiecte și bani.

Menționam că Ia ultimul concurs 
special Pronoexpres, cel din 27 mar
tie a.c. s-au înregistrat 56.832 cîș
tiguri la premiile obișnuite în bani 
și suplimentare în autoturisme și 
bani.

în afara celor 10 autoturisme dis
tribuite, printre zecile de mii de 
premii s-au înregistrat și 6 variante 
de categoria I de cite 95.843 lei 
fiecare.

Participînd la concursul special

SERIA VEST

VICTORIA TG. JIU — C.F.R. CA
RANSEBEȘ (1—0). Net superioare gaz
dele au cîștigat pe merit. Scorul nu 
a fost mai mare datorită apărării su- 
pranumerice a oaspeților. A înscris 
Bambuleac (min. 51). (M. Băloi-coresp.)

VICTORIA CĂLAN — METALUL 
HUNEDOARA (1—1). Partida a fost 
de un bun nivel tehnic. Deși gazdele 
au dominat cu insistență, nu au putut 

j obține victoria din cauza ineficacității. 
I- exasperante a înaintașilor. Au marcat
• Mitu (min. 51) pentru Victoria și Se-
• cheli (min. 71) pentru Metalul. (A.

Tuza-coresp.).
ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — 

: MINERUL ANINA (1—2). Tunîșore-
• nii și-au dezamăgit suporterii. Ei au 
; evoluat slab, fiind depășiți net de for

mația Minerul Anina. Au înscris Co- 
păceanu (min. 38 și 86) pentru oaspeți 
și Cita (min. 64) pentru gazde. (Ion 
Stan-coresp.).

PROGRESUL CORABIA — META
LUL TR. SEVERIN (1—0). Ambele 
echipe s-au angrenat intr-un joc de 

: uzură, negii jind latura spectaculară. 
Unicul punct al partidei a fost înscris

• de Agope (min. 48) care a transfor-
• mat o lovitură de la 11 m. (C. Filip- 
( coresp.).

PROGRESUL STREHAIA — C.F.R. 
I TIMIȘOARA (2—2). Gazdele au fost 
I surprinse de replica timișorenilor. 
! Aceștia au și condus la un moment dat 
1 cu 2—0 prin punctele realizate de 
I Lungu (min. 51) și Fodor (min. 56). 
' După acest .duș rece“. Progresul a ie- 
I șit decis la atac și a obținut egalarea. 
I Autorii golurilor Mehmet (min. 60) și 

Glădanu (min. 64). (Gh. Dobreanu- 
coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — MI
NERUL DEVA (1—0). Joc viu dis
putat. Gazdele au fost superioare în 
repriza secundă, cînd au și înscris go
lul victoriei prin Duțan (min. 57). Por
tarul oaspeților, Uivari, a apărat foar
te bine. (V. Popescu-coresp.).

BACĂU : C.S.M.S.—Rapid București 
PITEȘTI : Petrolul Ploiești — Side- 

rurgistul
MEDIAȘ: Universitatea Cluj—Dinamo 

București.
O noutate foarte importantă; în pri

vința calificărilor (în cazul de față 
pentru etapa sferturilor de finală) regu
lamentul .Cupei României® a fost mo
dificat. Astfel, atunci cînd jocurile se 
dispută in localități neutre, în caz de. 
rezultat egal și după prelungiri, se 
va califica pentru etapa următoare e- 
chipa de categorie inferioară. Dacă cele 
două formații sînt din aceeași catego
rie, meciul se va rejuca în termen de 8 
zile pe același teren sau pe altul. In 
cazul unei noi egalități, după prelun
giri, se va califica echipa cea mai ti- 
nără, virsta socotindu-se în ani, luni, 
zile.

Pronoexpres din 11 mai oricine poate 
deveni posesorul unui autoturism sau 
al unui premiu valoros în bani.
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CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES

Depuneți din vreme buletinele 
pentru a evita aglomerația din ulti
mele zile.

Agențiile vă țin la dispoziție și 
buletine gata completate.

Tragerea Loto de azi are loc în 
București, la ora 18,30, la clubul 
„7 Noiembrie" din calea Dudești 
nr. 97.

Rubrică redactată de Administra
ția de șlat Loto-Pronosport.

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim. 18 13 3 2 52—17 292. Victoria Tg. Jiu 13 9 D 4 34—14 233. Prog. Strehaia 18 9 3 6 23—37 214. Electropuțere Cr. 18 9 2 7 39—20 20
5. Metalul Hunedoara 18 9 2 7 32—17 206. Minerul Deva 18 8 2 8 26—23 187. Minerul Anina 13 6 5 7 14—15 17
8. C.F.R. Caransebeș 18 7 3 8 20—24 179. Muscelul C-lung 18 7 3 8 19—25 1710. Electromotor Tim. 18 6 4 8 33—31 1611. Metalul Tr. Sev. 13 7 2 9 22—35 1612. Prog. Corabia 18 5 5 8 9—22 15

13. Victoria Călan 18 5 4 9 16—27 1414. Minerul C-lung 18 2 5 11 8—40 9

ETAPA VIITOARE: Metalul Hu
nedoara — Progresul Corabia ; C.F.R. 
Caransebeș — Electromotor Timi
șoara ; Electropuțere Craiova — Vic
toria Tg. Jiu ; Minerul Cîmpuluog — 
Victoria Călan ; Minerul Deva — 
Progresul Strehaia ; Minerul Anina — 
Muscelul Cîmpulung ; C.F.R. Timișoa
ra — Metalul Tr. Severin.

SERIA NORD

UNIREA DEJ — METALUL COP- 
ȘA MICĂ (1—0). Fotbaliștii din Dej 
au dominat timp de 70 de minute, 
dar n-au reușit să înscrie ia acest timp 
datorită jocului bun în apărare al 
oaspeților. Unicul gol a fost realizat 
în min. 76 de către Neagu în urma 
unui contraatac. Buna impresie pe 
care au lăsat-o oaspeții a fost umbrită 
de comportarea nedisciplinată a antre
norului P. Radulescu care, după în
scrierea golului — perfect valabil — 
a intrat pe teren protestînd în fața 
arbitrului. Timp de aproape 10 minute 
Metalul a jucat în... 12 oameni deoa
rece un jucător schimbat n-a părăsit 
terenul decît după ce a observat ar
bitrul. A condus cu scăpări St. Sauer 
(Vatra Dornei). (A. Kontrai-coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL 
BAIA SPR1E (2—0). După o repriză 
albă gazdele domină cu autoritate și 
înscriu de două ori prin Ciocan în mai 
puțin de patru minute (51 și 54). Ar
bitrul C. Gheorghiță (Bacău) a condus 
cu unele scăpări. (D. Deac-coresp.).

CHIMICA TIRNĂVENI — PRO
GRESUL REGHIN (1-0). Un număr 
mare de spectatori a asistat la acest 
meci de mare luptă în care gazdele 
au atacat mai periculos și au cîștigat 
pe merit Progresul a jucat foarte 
bine în ultimul sfert de oră și a fost 
la un pas de egalare. A marcat S. Pe
tru in min. 23. (I. Ducan-coresp.).

HANDBAL SPORTIVII NOȘTRI AO CUEES
APRECIERI ELOGIOASE LA SARAJEVO

• CUM SE JOACA DUMINICĂ IN 
TURNEELOR FINALE ALE

ECOURI DE LA SARAJEVO

SARAJEVO 5 (prin telefon). Tine
rii handbaliști bucureșteni au lăsat 
o impresie deosebită în cursul tra
diționalului turneu desfășurat aici, 
zilnic în prezența a peste 2500 de 
spectatori. Presa locală are aprecieri 
elogioase la adresa lor, subliniind 
că echipa Bucureștiului, deși a venit 
fără nume sonore, a demonstrat prin 
tinerele sale elemente înalta clasă 
a handbalului din România.

Turneul a fost greu pentru jucă
torii noștri, cu adversari puternici, 
întîlniți la scurte intervale. Ceea ce 
a pretins un efort deosebit. Jucătorii 
noștri însă, au făcut față acestui 
examen. întreaga noastră delegație 
s-a bucurat aici de o primire priete
nească.

Răspunzînd unei invitații a gazde
lor, astăzi am făcut împreună cu o 
selecționată din Sarajevo o demon
strație în localitatea Ilidjia, după 
care plecăm spre țară.

CĂLIN ANTONESCU

DUMINICĂ ÎN BUCUREȘTI

Etapa a XV-a a campionatelor 
programează în București patru în
tîlniri care se vor disputa astfel :

Pe Stadionul Tineretului, de Ia 
ora 9.30 : Universitatea — Rulmentul 
Brașov (f). Confecția — C.S.M. Sibiu 
(f) și Universitatea — Dinamo Bra
șov (m).

Pe terenul Progresul, la ora 17 : 
Progresul — Universitatea Cluj (f).

PROGRAMUL TURNEELOR FINALE 
LA JUNIORI

După cum am anunțat, ultimul act 
al campionatului republican de ju-

SODA OCNA MUREȘ — FAIAN
ȚA SIGHIȘOARA (2—0). întreaga 
partidă a fost la discreția localnicilor, 
care însă au ratat exasperant de mult. 
Golurile aparțin lui Duca (min. 44) 
— din 11 m și Popanică (min. 47). 
De menționat că oaspeții au ratat un 
11 m. (Gh. Tăutan -coresp.).

OLIMPIA ORADEA — A. S. AIUD 
(7—2). Orădenii au jucat excelent în 
repriza I cînd au și marcat 6 goluri.; 
După reluare, atacul lor n-a mai in
sistat și astfel jocul s-a echilibrat. 
Punctele au fost înscrise de Pugna 
(min. 2 și 3), Cuțu (min. 5, 32 și 34), 
Med ves (min. 40 și 60), respectiv, Ilea 
(min. 1) și Lazăr (min. 74). Bun ar
bitrajul lui G. Blau — Timișoara. 
(V. Sere-coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — MI
NERUL BIHOR (1—0). Gazdele au 
ratat numeroase ocazii de gol printre 
care și un penalti (min. 65). A mar
cat Ungvari II în min. 75. Oaspeții 
au jucat destul de bine în cîmp și au 
contraatacat periculos. (Gh. Cotrău- 
coresp.).

FORESTIERA SIGHETUL MAR- 
MAȚIEI — SĂTMĂREANA (1—0). 
Ambele echipe au luptat cu multă 
dîrzenie pentru fiecare balon. Victo
ria a revenit pe merit maramureșeni
lor. A înscris Vaczi în min. 45. Mi- 
halache (Sătmăreana) a fost eliminat 
(min. 44). de pe teren pentru joc 
brutal. (V. Godja -coresp.).

CLASAMENT

1. Steaua r. Salonta 18 9 4 5 28—25 222. Met. Copșa Mică 18 9 2 7 30—18 203. Chimica Tirnăveni 18 7 6 5 16—13 20
4. Progresul Reghin 18 9 2 7 29—27 205. Unirea Dej 18 8 4 6 26—26 206. Minerul Bihor 18 7 4 7 32—28 18
7. Sătmăreana 18 7 4 7 27—25 18
3. Minerul B. Sprie 18 6 6 6 24—24 189. Gloria Bistrița 18 7 3 8 26—24 17

10. Soda Ocna Mureș 18 6 5 7 24—23 17
11. Faianța Sighiș. 18 7 3 8 21—30 1712. A.S. Aiud 18 3 10 5 20—25 16
13. Olimpia Oradea 18 5 5 3 27—28 15
14. Forestiera Sighetul

Marmației 18 7 0 11 23—37 14

ETAPA VIITOARE : Metalul Cop- 
șa Mică — Minerul Bihor, Progresul 
Reghin — Steaua roșie Salonta, Uni
rea Dej — Sătmăreana, Faianța Si
ghișoara — Chimica Tirnăveni, Mine
rul Baia Sprie — Soda Ocna Mureș, 
Olimpia Oradea — Forestiera Sighe- 
tul Marmației, Gloria Bistrița — 

A. S. Aiud.

BUCURESTI • PROGRAMUL 
CAMPIONATULUI DE JUNIORI

niori se va consuma la 13—15 mai, 
cînd vor avea loc turneele finale. 
Programul acestor întreceri a fost 
astfel alcătuit:

JUNIORI (la P. Neamț), 13 mai :
S.S.E. Buzău — S.S.E. nr. 2 București 
și S.S.E. Petroșeni — S.S.E. Tg. Mu
reș j 14 mai: S.S.E. Tg. Mureș —
S.S.E. Buzău și S.S.E. Petroșeni —
S.S.E. nr. 2 București; 15 mai: S.S.E. 
Tg. Mureș — S.S.E. nr. 2 București 
și S.S.E. Buzău — S.S.E. Petroșeni.

JUNIOARE (la Buzău), 13 mai:
S.S.E. Sibiu — Start Tg. Mureș și
S.S.E. Arad — S.S.E. nr. 2 București; 
14 mai : S.S.E. nr. 2 București — 
Start Tg. Mureș și S.S.E. Arad —
S.S.E. Sibiu; 15 mai : S.S.E. Arad — 
Start Tg. Mureș și S.S.E. Sibiu —
S.S.E. nr. 2 București .

■ De subliniat că 7 din cele 8 fina
liste sînt echipe de școli sportive, 
fapt demn de reținut pentru că reflec
tă rodnica activitate handbalistică 
desfășurată în ultimii ani în aceste 
școli. Și din rîndul acestor echipe 
se ridică permanent elemente talen
tate.

REPROGRAMĂRI
ÎN CAMPIONATELE DE HANDBAL

• Jocul restant Știința Petroșeni— 
Voința Sibiu (m) din seria a Il-a va 
avea loc în ziua de 11 mai.

• Întrucît a doua partidă Minerul 
Baia Mare — Moldova Iași (m), dis
putată la 17 aprilie în cadrul cam
pionatului de calificare, s-a deslășu- 
rat în condiții care au influențat direct 
jocul și rezultatul, federația a dispus 
rejucarea ei în ziua de 15 mai la 
P. Neamț. Primul meci a fost omo
logat cu rezultatul de pe teren, 
15—11 în favoarea echipei Moldova.



Continuă întrecerile din cadrul „Cupei Steaua"
Ieri, pe poligonul Tunari, s-au des

fășurat întrecerile din cea de a doua 
zi a concursului republican „Cupa 
Steaua". întrecerile nu ne-au mai dat 
satisfacția pe care am avut-o în pri
ma reuniune, cînd Tripșa a cîștigat 
detașat, stabilind și un record al tă
rii în proba de pistol viteză. Refe- 
rindu-ne la rezultatele fetelor putem 
spune că, în general, ele nu sînt pe 
măsura posibilităților. Desigur, arma 
standard este o probă nouă, dar 
rezultatele sînt mediocre față de 
posibilitățile concurentelor și antre
norii trebuie să țină seamă de acest 
lucru. îmbucurător este însă faptul 
că la majoritatea concurenților care 
au luat parte la întreceri a dispărut 
„tracul" de poligon deschis.

Clubul Steaua s-a străduit, și a 
reușit, să asigure concursului o bună 
organizare. Pe de altă parte, 
sportivii săi au dat dovadă de multă 
putere de luptă, de pricepere, ocu- 
pînd locuri fruntașe în cea de a 
doua zi de concurs.

Armă liberă calibru tedus 3x40 
focuri, poziția culcat — 1. Gh. Vasi- 
lescu (Olimpia) 396 p, 2. I. Geor
gescu (Petrolul Ploiești) 394 p, 3. M. 
Ferecatu (Dinamo) 394 p. Pe echipe: 
Steaua 1566 p; poziția în genunchi:
1. N. Rotaru (Steaua) 384 p, 2. Gh. 
Vasilescu 381 p, 3. I. Georgescu 381

Astă-seară va fi definitivată 
echipa care va juca in Italia

La sfîrșitul acestei săptămîni lotul 
reprezentativ de polo al României se 
va deplasa la Milano pentru a sus
ține două partide amicale cu puter
nica formație a Italiei. Pînă în pre
zent cele două echipe s-au mai întîl- 
nit de 13 ori (niciodată însă la noi 
în țară),- ambele formații au realizat 
cite 4 victorii, cinci partide termi- 
nîndu-se la egalitate.

în ultimele zile jucătorii noștri 
fruntași au avut o serie de meciuri 
de verificare în compania unei se
lecționate bucureștene, ca și mai 
multe .controale' de viteză pe dis
tante de 50 m și 100 m. în general, 
antrenorii echipei (prof. C. Corcek 
și dr. A. Szogi) sînt mulțumiți de 
forma manifestată de cei mai mulți 
dintre selecționabili.

Lotul celor 11 jucători care se va 
deplasa în Italia va fi definitivat 
astă-seară dintre următorii jucători : 
Mureșan. Ștefăneseu, Frățilă (portari), 
Zahan, Grințescu, Novac, Fleșeriu, 
Popa, Blajec, Firoiu, Culineac, Zam- 
firescu, Mărculescu, Szabo și Kroner.

Din lumea
PREGĂTIRILE ECHIPEI 

R. F. GERMANE

Fotbaliștii vest-germani își continuă 
pregătirile în vederea turneului final al 
campionatului mondial. In cadrul aces
tor pregătiri intră și întîlnirea pe care 
o vor susține la 1 iunie, la Ludwigs
hafen. eu selecționata țării noastre.

In prezent, echipa R. F. Germane în
treprinde un turneu.

Miercuri seara, la Dublin, după nn joc 
ie bună factură, ea a dispus cu 4—0 
de Irlanda. In echipă și-au găsit loc 
multi tineri pe care îi încearcă acum 
antrenorul federal Helmuth Schon 
(Mayer în locul portarului titular. Til- 
kowski. extrema Homig în locul lui 
Emmerich etc.). în formație an figurat 
și impetuosul atacant Haller de la Bo
logna (învoit de clubul italian pentru 
acest meci) și Uwe Seeler, complet 
restabilit. Iată de altfel echipa alinia
tă : Mover, Lutz. Kurbjuhn, Becken
bauer, Schultz, Ilotges, Grabowski, 
Haller. Uwe Seeler, Overath, Homig. 
Echipa R. F. Germane susține mîine un 
meci la Belfast cu Irlanda de Nord, 
iar luni. întîlnește la Cardiff, Țara Ga
lilor. Apoi, au loc ultimele 3 etape de 
campionat în care pentru locul I candi
dează Borussia Dortmund și două e- 
chipe din Munchen.

PRONOSTICURILE ANTRENORILOR

Ziarul „Sorietski Sport" a întreprins 
o ancheta printre cei mai cunoscuti an
trenori si specialiști din lume privind 
pronosticurile înaintea celei de a 8-a 

p; pe echipe : Steaua 1495 p. Poziția 
în picioare: 1. P. Șandor (Steaua) 
363 p, 2. Gh. Vasilescu 358 p, 3. I. 
Olărescu (Arhitectura) 356 p. Pe 
echipe : Steaua 1408 p. Pe trei pozi
ții; 1. Gh. Vasilescu 1135 p, 2. P. 
Șandor 1133 p, 3. N. Rotaru 1129 p. 
Pe echipe: Steaua 4469 p.

Armă standard 3x20 focuri seni
oare : 1. Maria Ignat (Arhitectura) 
559 p, 2. Iuliana Doroczi (C.S.M. Cluj) 
550 p, 3. Ana Goreti (Olimpia) 544 
p. Pe echipe : Dinamo 1604 p. Pistol 
sport juniori: 1. T. Păcuraru (Con
strucția) 554 p, 2. Gh. Iordache (Di
namo) 551 p, 3. M. Popescu (Steaua) 
550 p. Talere aruncate din șanț man
șa I: 1. Gh. Enache (Steaua) 98 t,
2. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 96 
t, 3. Gh. Florescu (Steaua) 93 t.

V. GODESCU

Piiijiliștii selecționatei
UCECOM au lăsat o impresie

excelentă în Polonia
Boxerii din selecționata de juniori 

a UCECOM s-au înapoiat zilele tre
cute din turneul întreprins în Polo
nia. Rezultatul primei reuniuni este 
cunoscut : 8—2 pentru sel. UCECOM. 
în cea de a doua, disputată la Byd
goszcz, sportivii români au învins se
lecționata Start-Astoria cu categoricul 
scor de 9—1. După cum ne declarau 
la sosire antrenorul Gh. Preda și ar
bitrul L. Krauser, pugiliștii noștri au 
lăsat, în ambele meciuri, o impresii 
excelentă, evidențiindu-se în mod 
deosebit Pometcu, Miron, Silberman, 
Nedelcea, Cocîrlea și Bunea.

Iată rezultatele întîlnirii de la 
Bydgoszcz : I. Petre b.p. Sycinsky ; 
G. Pometcu b.ab. 2 Andrejenski (în 
primul rund Pometcu a fost trimis 
la podea, pentru ca în cel de al doi
lea să-și pună de două ori adver
sarul K.D., după care a urmat aban
donul) ; T. Miron b.p. Klunder; P. 
Nedelcea b.p. Wojnyk ; C. Stan b.p. 
Sylka ; V. Silberman b.k.o. 3 Sloma 
(după ce a fost K.D. în prima re
priză, Silberman Ua găsit de două ori 
de scoperit pe boxerul polonez, obli- 
gîndu-1 să se .odihnească" la podea, 
în ultima repriză pugilistul nostru a 
plasat o clasică directă de dreapta Ia 
față, punindu-1 pe Sloma K.O.) ; C. 
Cocîrlea b p. Galontza ; Antonyszyn 
b.p. Al. Matius; Gh. Bunea b.ab. 3 
Szwiel ; Al. Iancu b.ab. 1 Kococky.

fotbalului
ediții a CAI. Au răspuns următorii 
specialiști:

AI.F RAMSEY (Anglia): ..Personal 
sper într-un succes al echipei noastre. 
Să nu uităm însă că fiecare dintre cele 
16 finaliste are șanse în niai mare sau 
mai mică măsură".

OTTO GLORIA (Portugalia): „Pre
văd o finală între Brazilia și Anglia. 
In ee privește cîștigătoarea, avantajul 
terenului poate fi hotărîtor".

HENRY GUERIN (Franța): .Cred 
că finala va opune echipele Braziliei și 
Angliei".

RUDOLF VYTLACIL (antrenorul e- 
chipei bulgare): „Este foarte posibil 
să cîștige Brazilia; Anglia se va clasa 
— cred — pe locul doi".

JOSE VILLALONGA (Spania): 
„După părerea mea patru echipe can
didează cu șanse aproape egale: Bra
zilia, Anglia, U.R.S.S. șî Spania. înclin 
totuși să cred că Anglia are cele mai 
mari șanse".

VICENTE FEOLA (Brazilia): „Bra
zilia-va juca în Anglia fără a subapre
cia valoarea nici unui adversar. Miza 
e prea importantă. în ce privește un 
pronostic, eu văd — în ordine — șase 
echipe luptînd pentru cupă: Brazilia, 
Anglia, Italia, Argentina, Spania și 
U.R.S.S.".

KARLSRUHE, 5 (prin telefon). — 
121 de sportivi din 19 țări s-au ali
niat joi în sala de sport Schwartz 
Wald la deschiderea festivă a cam
pionatelor europene de lupte libere. 
La ediția din 1966, reluată după o 
întrerupere de 16 ani, s-au prezentat 
mulți medaliați ai campionatelor 
mondiale, ai Jocurilor Olimpice de 
la Tokio și cîștigători ai concursu
rilor internaționale de amploare: 
Ayk și Atalai (Turcia), Medved și 
Ivanițki (U.R.S.S.), campioni mon
diali ș. a.

Federațiile din 9 țări au trimis la 
„europene* formații complete: Bulga
ria, Suedia, U.R.S.S,, Polonia, Turcia,

AH

înaintea ultimelor 4 runde
ale turneului

Ieri dimineața, partida-derbi dintre 
doi fruntași ai întrecerii — Viktor Kor- 
cinoi și Florin Gheorghiu — s-a în
cheiat remiză. Poate părea curios, dar 
din poziția destul de complicată în 
care se întrerupsese această partidă, 
n-a mai urmat nici o mutare. Decît cea 
înscrisă în plic de Gheorghiu, prin care 
negrul revenea la atacul unui pion 
(46...Tc3) ce trebuia obligatoriu apă
rat. Aceasta ar fi dus inevitabil la 
repetarea de mutări, așa că Korcinoi a 
preferat să propună imediat remiza, 
bineînțeles acceptată.

Așadar avantajul pozițional marcat 
de Florin Gheorghiu la întrerupere, re
zultat al unei lupte acerbe în prima 
parte a disputei, nu s-a dovedit sufi
cient pentru victorie. Oricum, succesul 
moral este de partea campionului nos
tru care, cu acest prilej, s-a arătat la 
înălțimea reputatului său adversar.

Gheorghiu și Korcinoi împart pri
mele două locuri în clasament și după 
runda de aseară, a 11-a. Ei au acu
mulat noi victorii. Șaliistul român a 
dispus convingător de polonezul Bed- 
narski, fostul lider, după ce i-a cîști
gat acestuia încă din deschidere dama 
pentru turn șî nebun. în continuarea 
partidei. Florin și-a creat și un pion 
avansat pe flanc, care nu mai putea 
fi oprit. Bednarski a cedat la mu
tarea 41.

Korcinoi a avut de înfruntat o re
zistență mai susținută, avînd ca adver
sar pe Ciocîltea. Din nou în situație 
materială egală, tehnica fostului cam
pion sovietic și-a spus cuvîntul. Pie
sele lui Korcinoi au ocupat pozițiile 
cele mai active, la mutarea 45 existînd 
amenințări imparabile de mat sau cîștig 
de material, ceea ce a determinat pe 
Ciocîltea să se recunoască învins.

De reținut ascensiunea în clasament

Acest avion a aterizat pe un teren de fotbal ! Ineditul s-a produs pe stadionul 
Arsenal din Tirsana (R.A.U.), în „deschidere4? la meciul de „cupă“ dintre Za- 
maleck și Tirsana (2—0). Defectîndu-se elicea, pilotul a fost nevoit să aterizeze 
forțat cu micul avion de sport „Piper” pe cel mai apropiat teren favorabil. Din 

fericire aterizarea nu s-a produs în timpul partidei.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
LA ROMA, ION ȚIRIAC A ÎNTRERUPT 

CU MERLO

în 16-imile turneului de tenis de 
Ia Roma, în proba de simplu băr
bați, Ion Țiriac a Jucat cu italianul 
Merlo. La scorul de 2—1 (3—6, 1—6, 
6—4, 6—4) meciul s-a întrerupt din 
cauza întunericului și va fi reluat 
vineri.

Finlanda, Ungaria, Elveția și R. F. 
Germană.

întrecerile de joi seară au în
ceput la 4 categorii de greutate, ce
lelalte 4 urmînd să-și desfășoare pri
mul tur vineri dimineață. Sorții au 
decis ca la categoria 63 kg, Coman 
să se întîlnească cu francezul Jugier, 
Poalelungi (cat. 70 kg) cu Saghe 
(Austria), Bolea (cat. 87 kg.) cu Ur
ban (Cehoslovacia) iar Popescu (cat. 
78 kg.) cu Atalai (Turcia).

Pînă la închiderea ediției nu ne-au 
parvenit rezultatele înregistrate de 
luptătorii noștri care au evoluat în 
primul tur.

internațional
a lui Soos, care a cîștigat frumos la 
Garcia. Bine a jucat și Ghițescu, avînd 
la întrerupere șanse mai bune în fața 
lui Matulovici.

Iată celelalte rezultate de ieri: Kava- 
lek—Pavlov 1—0, Minici—Neamțu 
1—0, Czerniak—Kolarov într. (runda 
XI) Czerniak—Ciocîltea 1—0, Pavlov— 
Garcia 1—0 (întrerupte).

în clasament: Korcinoi —-Pi*
Gheorghiu 8lf'%—2^/^, Soos și Katalek
7—4, Ma tulo viei și Red nor ski 6—4.

Azi participanțit la turneu au zi li-
beră. iar mîine turneul se reia cu ju-
ca rea partidelor întrerupte și a celor
din mnda a 12-a.

RD. V.

TENIS

Participare numeroasă 
la întrecerile pentru „Cupa 

primăverii'*
Pe mai multe terenuri din Capitală 

s-au disputat în aceste zile întrecerile 
pentru „Cupa primăverii*.

Iată rezultatele tehnice: FETE — 
semifinale : Iudit Dibar—Eleonora Dumi- 
trescu-Roșianu 6—2, 6—1. Mariana 
Ciogolea—Ecaterina Horșa 7—5. 6—4 ; 
finala : Iudit Dibar—Mariana Ciogolea
6— 3, 6—4. BĂIEȚI — sferturi de 
finală : C. Năstase—N. Mita 7—5, 6—3; 
D. Viziru—Al. Teodorescu 6—1, 6—1 ; 
Gh. Boaghe—C. Popovici w. o. ; Gh. 
Bosch—I. Kerekes 6—1, 6—1 ; semifi
nale : Viziru—Năstase 4—6, 7—5, 2—6,
7— 5, 6—4 ; Boaghe—Bosch 6—4, 6—0, 
1—6, 1—6, 6—4 ; finala : Viziru—Boa
ghe 6—3, 6—4, 4—6, 7—5.

In întrecerile categoriei a IlI-a au 
cîștigat Mariana Stănoiu și Adriana Că
lin (la fete), Sergiu Călin și Gabriel 
Turcu (la băieți), toți de la Școala spor
tivă de elevi nr. 2.

BORUSSIA DORTMUND A CÎȘTIGAT 
„CUPA CUPELOR" LA FOTBAL
Aseară, pe stadionul „Hampden 

Park" din Glasgow s-a desfășurat 
finala „Cupei cupelor" la fotbal în
tre F. C. Liverpool și Borussia Dort
mund. După o partidă dramatică, 
victoria a revenit în prelungiri echi
pei Borussia Dortmund cu 2—1 (0—0, 
1—1). Scorul a fost deschis de Borus
sia prin Held (min. 62) apoi en
glezii au egalat prin Smith (min. 70).

ANQUETIL BĂNUIT DE DOPAJ!

Liga belgiană de ciclism a decis 
să-l penalizeze pe ciclistul fran
cez Jacques AnquctH, care a cîș
tigat recent, cu un avans de 5 
minute, cursa internațională Liege — 
Bastogne — Liege disputată în Bel
gia. Hotărîrea este motivată de re
fuzul campionului francez de a se 
supune controlului efectuat după 
cursă de organele medicale belgiene. 
Anquetil a motivat refuzul său, de- 
clarînd că „activitatea sa desfășu
rată timp de 14 ani este o garanție 
a cinstei sate sportive și că nu poate 
accepta să se supună unor procedee 
care-i știrbesc demnitatea".

Comentatorul agenției „France 
Press" arată că măsura federației 
belgiene, deși poate apărea arbitrară, 
va avea urmări în lupta contra do
pingului în toate sporturile, fie că 
va fi vorba de amatori sau de pro
fesioniști

„MONDIALELE' DE VOLEI 
FEMININ ÎN MEXIC ?

Recent, Federația de volei din 
Peru a comunicat că renunță să mai 
organizeze campionatele mondiale 
feminine din acest an.

Președintele Federației internațio
nale de volei. Paul Libaud, a decla
im că în această situație se va accep
ta candidatura Mexicului, competiția 
urmînd să se desfășoare in luna 
noiembrie Ia Ciudad de Mexico și in 
alte orașe.

CONCURS DE NATAȚIE LA PRAGA

La Praga s-a încheiat un concurs 
internațional de natație. Iată cîte^ 
din principalele rezultate înregistra
te: FEMININ: 100 m liber — Ko- 
cendova (Cehoslovacia) 1:03,5; 200 m 
liber — Kozikova (Cehoslovacia) 
2:23,0; 100 m fluture — Hustede
(R. F. Germană) 1:10,6; 200 m spate
— Navesnikova (Cehoslovacia) 2:39,1; 
MASCULIN : 100 m liber -— Eriksson 
(Suedia) 55,4; 100 m spate — Vrhov- 
sek (Iugoslavia) 1:02,9 ; 200 m spate
— Ferak (Cehoslovacia) 2:20.2.

• BERLIN. La Rostock (R. D. Ger
mană) s-a disputat meciul internațio
nal amical de fotbal dintre formația 
locală „F. C. Hansa’ și echipa dane
ză „B. K. Frem Copenhaga’. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul de 
1—0.

• SAO PAULO. După ce a cîștigat 
turneul internațional de baschet din 
Chile, echipa masculină a Iugoslaviei 
a evoluat la Sao Paulo (Brazilia) în 
compania formației locale „ViSP 
Franca" pe, care a învins-o cu sco
rul de 71—64. La pauză, baschetba- 
liștii brazilieni conduceau cu 35—28.

• BRUXELLES. Intr-un meci inter
național amical de fotbal, campioana 
Belgiei, Anderlecht, a întrecut cu 
5—1 (3—0) formația iugoslavă Voj- 
vodina Novisad.

• LYON. Reprezentativa de fotbal 
a Franței a învins într-un meci de 
antrenament echipa „Olympique" din 
localitate cu scorul de 3—0 (0—0).

• LONDRA. Federația internațio
nală de tenis de masă studiază în 
prezent candidaturile orașelor Pekin și 
Londra, care s-au oierii să organi
zeze campionatele mondiale de tenis 
de masă din anul 1967. Inițial aceste 
campionate fuseseră atribuite orașu
lui Melbourne (Australia). Dar auto
ritățile australiene nu s-au angajat 
să acorde viză de intrare tuturor 
participanților. în consecință, Federa
ția internațională a decis să retragă 
acestei țări dreptul de a organiza 
competiția.

Golul victoriei l-a marcat Libuda în 
min. 112.

Arbitrul francez Pierre Schwinte 
a condus următoarele echipe:

BORUSSIA DORTMUND: Tilkow- 
ski — Cyliax, Paul, Redder, Kurrat — 
Assauer, Schmidt — Libuda, Sturm, 
Held, Emmerich.

F. G. LIVERPOOL: Lawrence — 
Lawler, Yeats, Byrne, Stevenson — 
Milne, Strong — Callaghan, St. John, 
Smith, Thompson.
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