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AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE

in temeiul articolului 64 pct. 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste

DECRETEAZ
Art. unic. - Marea Adunare Națională 

sesiune a 
dimineața,

celei de-a V-a legislaturi, în ziua 
la Palatul Marii Adunări

București, 20 iunie 1966

România
Ă :
se convoacă în a cincea 
de 29 iunie 1966, ora 10 

Naționale.
Președintele Consiliului de Stat,

CHIVU STOICA

Astăzi vom CHnsaște primele campioane ale Iernii

Campionatele mon
diale de popice au 
Început ieri pe are
na din parcul spor
tiv Voința cu proba 
pe echipe. Pe tabe
lele de marcaj fi
gurau șase formații 
feminine (Austria, 
Ungaria, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, R. D. 
Germană și Româ
nia) și opt mascu
line (Austria, R. D. 
Germană, Ungaria, 
Cehoslovacia, R. F. 
Germană, Iugosla
via, Italia și Româ
nia). întrecerile s-au 
desfășurat simul
tan, pe pistele 1—4 
disputîndu-și întâie
tatea băieții, iar pe 
pistele 5—6 fetele. 
Echipele sînt alcătu
ite din cîte șase ju

jucători, fiecare lansînd cite 100 
bile mixte și, respectiv, 200 bile 
mixte.

în prima zi au evoluat primele 
trei schimburi din fiecare repre
zentativă. Cum s-au comportat 
sportivii români ? Ținea Balaban 
(414), Elena Lupescu (423) și Cris
ta Szocs (401), care au intrat pe 
pistă în această ordine, au în
trecut așteptările, toate depășind 
cifra de 400 p.d. Să sperăm că 
și ultimele trei jucătoare, care 
vor intra în concurs astăzi, le 
vor urma exemplul luptînd din 
răsputeri pentru menținerea a- 
vansului creat de colegele lor. 
Petre Purje, acest „motor" al 
formației masculine, a doborît 
din 200 bile mixte 906 popice, 
realizînd cea mai bună perfor
manță a zilei, iar tînărul C. Ră- 

PERFORMERII
cătoare și tot atîția

ZILEI

Austriaca Elfriede Schiifmann și românul Petre Purje

dulescu a iost la un pas de a 
depăși și el 900 p.d., fiind mar
cat cu 891 p.d. Schimbul trei al 
echipei noastre, Tiberiu Szemani 
nu și-a regăsit ritmul normal în 
prima sută de bile (415 p.d.), 
permițînd popicarilor din R. D. 
Germană să preia conducerea 
în clasament. Dar pentru a vă 
face o imagine mai clară asupra 
întrecerilor din prima zi a 
„mondialelor" redăm evoluția 
scorului după fiecare schimb.

FEMININ ; schimbul I — 1.
Austria 433 p.d., 2. România 414 
p.d., 3. Cehoslovacia 410 p.d., 4. 
Ungaria 380 p.d., 5. R.D.G. 375 
p.d., 6. Iugoslavia 350 p.d.; schim
bul II — 1. România 837 p.d., 2.

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Start bun in sportul automobilistic

Stadionul „Dunărea" din Galați 
va deveni din nou... „Fala frumoasă"?

Acum șase ani, entuziasmul iubitorilor sportului din 
Galati a fost nemărginit (și pe bună dreptate) o dată 
cu inaugurarea frumosului stadion .Dunărea". Pe măsură 
ce timpul s-a scurs, această bucurie a început însă să 
pălească încetul cu încetul. Cauza ? Am aflat-o cu ocazia 
unei vizite făcute în cunoscutul port dunărean.

Terenul de fotbal prezintă porțiuni lipsite complet de 
gazon, iar în rest abundă smocurile de iarbă. Unul din 
ele i-a jucat chiar o festă portarului Florea (în meciul 
Siderurgistul — Politehnica Timișoara), deviind mingea 
în plasă. Cit privește pista de atletism, starea ei este 
de-a dreptul inadmisibilă. Denivelată pe distante apre
ciabile, pista este acoperită (stratul de zgură a dispărut 
de multă vreme) cu un amestec de pămînt, cuie (nu este 
nici o greșeală de tipar), mucuri de țigări, așchii și coji 
de semințe în cantități .industriale". Nisipul din gropile 
de sărituri s-a „evaporat", pragurile de la sărituri lip
sesc, iar cercurile de la aruncări sînt sparte. Întrucît 
cele două-trei magazii (și ele improvizate) nu pot satis
face toate cerințele, diferitele materiale pentru atletism 
(gardurile, obstacolele, stilpii de sărituri) zac pretutin
deni, supuse intemperiilor și degradărilor. In mijlocul 
acestei nepăsări, cîteva „ciipeli" efectuate pe alocuri n-au 
putut schimba decorul.

Cum s-a ajuns la această situație? Pînă de curînd, de 
baza sportivă „Dunărea" s-a „îngrijit" întreprinderea 
„Horticola", pendinte de Sfatul popular orășenesc Galați. 
Am văzut cum a înțeles întreprinderea amintită să gos
podărească acest stadion. Lipsa totală de interes a făcut 
-ca: a) o bază complexă să ajungă un loc de trecere 
cotidiană, peste pistă și teren, pentru unii cetățeni (în

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

Raliul București — această 
primă competiție oficială pentru 
iubitorii automobilismului din 
țara noastră — a cunoscut un 
frumos succes, deși condițiile 
de desfășurare n-au fost prea 
ușoare. Realizarea unei medii de 
60 km pe oră, în timp ce trafi
cul rutier n-a fost întrerupt, pe 
parcursul a 10 ore de condu
cere, a cerut încordare fizică și 
nervoasă, o bună pregătire a 
mașinilor. Să notăm în plus 

Echipajul cîștigător la

dificultatea celor două probe 
speciale, de viteză și de coas
tă, în timpul cărora a fost ne
voie de curaj și multă măiestrie

Foto: A- Neaga

ÎNSEMNĂRI
Mă aflu, de fapt, la poarta 

unui mare șantier sportiv. U- 
nul din inginerii veniți să ve
rifice finisajul mă ajută cu a- 
mabilitate să stabilesc propor
țiile : ,648 m2 suprafață, vestia
re, grupuri sanitare, diverse 
instalații pentru întreceri...'. 
Intr-adevăr pe fondul acestor 
cifre deslușești mai bine imagi
nea de ansamblu a sălii de 
sport din Bacău, o construcție 
nouă, modernă, care întărește 
considerabil baza materială a 
activității sportive din acest 
oraș. Și care va dărui, în spe
cial gimnaștilor, excelente con- 

in conducerea automobilului (cu 
titlu de curiozitate, amintim că 
cel mai „rapid' echipaj (format 
din brașovenii V. Marin și M. 
Vicaș) a obținut în prima din 
aceste probe, cu un Fiat 1300. 
o medie de peste 136 km pe 
oră).

După cum se știe, primul loc 
în clasamentul general a fost 
ocupat de echipajul C. Pescaru 
— P. Miller care a concurat 
pe un Trabant 600. Acest re- 

sosirea în București
Foto : Șt. Ciotloș

zultat nu trebuie să pară sur
prinzător, chiar dacă la compe
tiție au luat parte mașini mult 
mai mari, cu performanțe supe-

Primi interviu în sulă nouă
diții de pregătire pentru asal
tul marilor performanțe.

Mai „prind“ cîteva minute din 
antrenamentul de dimineață 
cu „grupa mică". Apoi, pro
fesorul Mircea Bibire este gata 
să răspundă ta primul interviu 
solicitat în noua sală de sport 
din Bacău,

— Cu ce „echipă' lucrați 
în prezent?

— Împreună cu colegii mei 
(I. Tomescu, Mariana și Ovidiu 
Bibire) pregătim peste 120 de 
gimnaști și gimnaste. Dacă ve
neai! dupâ-anuază li vedeați 
pe cei mai buni.

rioare. Automobilul cîștigător se 
pretează destul de bine la ra
liuri (tracțiunea pe roțile din 
față conferă o bună ținută de 
drum și avantaj la urcușul 
pe serpentine), iar cei doi con- 
curenți care l-au condus au fă
cut dovada unor incontestabile 
calități de vileziști. (Pescaru 
este sportiv de categoria I la 
motocîclîsm). Toate acestea au 
ajutat echipajul să execute pro
ba principală a raliului fără nici 
o penalizare, iar în probele 
speciale să realizeze medii (99 
km și respectiv 79 km) net su
perioare mașinilor din aceeași 
clasă.

Alături de ciștigători, o 
mențiune specială merită și alți 
automobiliști din generația mai 
veche sau mai nouă: S. Stoia- 
novici și St Ivanovici (echipaj 
mixt, locul II în clasamentul 
general), V. Marin și M. Vicaș 
(cele mai mari viteze în probe
le speciale), St. Iancovici și C. 
Radovici (locul I în clasa pînă 
la 1200 cmc), P. Cristea și F. 
Popescu (conducere — în afară 
de concurs — într-o adevărată 
„ținută sportivă"). Comportarea 
acestora, ca și a altora pe 
care spațiul restrins ne împie
dică să-i cităm, au contribuit 
la reușita Raliului București, 
la conturarea ideii că sportul 
automobilistic, pentru care e- 
xistă acunri depline condiții, a 
luat un start bun în țara noas
tră.

D. LAZĂR

xas

— De exemplu..
— Mana Andrioaie. Mariana 

Rusu, Cornelia Palamiuc.
Reținem aceste nume — de 

altfel cunoscute în gimnastica 
noastră feminină — și-l rugam 
pe prot M. Bibire să ne vor
bească despte toate „catego
riile". -I

— La categoria maestre lu
crează 6 lele, la categoria 1 
senioare — 5, avem 2 băieți 
la categoria a ll-a seniori și 
8 băieți la categoriile 1 și a 
II-a ta juniori.

— Și ceilalți, pînâ la 120?
— Grupe de copii. Cei mai 

mulți foarte talentat i. Printre 
ei, o tată cu aptitudini deose
bite : Felicia Dornea iciasa a 
IV-a), dotată cu calități excep
ționale pentru gimnastică,

— Cum vă simțiți în noua 
sală ?

— Este, cum se spune, un 
vis împlinit. Colectivul nostru 
de antrenori este extrem de 
bucuros că are acum aseme
nea posibilități de desiășurare 
a procesului instructiv-educa
tiv. Rețineți că în noua Si mo
derna noastră sală există si» 
aparatură complet nouă. Fireș
te, dorim să răspundem acestor 
condiții cu rezultate cit mai 
bune.

— O ultimă întrebare. Unde 
activează gimnaștii și gimnas
tele care se pregătesc în a- 
ceastă sală?

— La clubul sportiv orășe
nesc Dinamo și la Școala spor
tivă de elevi. Antrenamentele 
— în fiecare zi, pe grupe, di
mineața și seara.

Am impresia că de cîteva 
zile gimnastica din Bacău a 
„accelerat" pe drumul perfor
mantelor...

DAN GÎRLEȘTEANU

VOLE!: ROMÂNIA - CEHO
SLOVACIA (m) LA BRASOV 

Șl LA SIBIU

Pregătirile lotului republican 
de seniori în vederea campiona
tului mondial din Cehoslovacia se 
desfășoară pînă la 1 iulie în Po
iana Brașov. In ultimele zile ale 
acestei perioade, selection abilii 
vor fi supuși unui sever examen, 
participînd la două partide de 
verificare în compania echipei 
reprezentative a Cehoslovaciei. 
Contrar însă celor stabilite initial, 
numai primul meci România — 
Cehoslovacia se va disputa la Bra
șov. al doilea urmînd a se juca ia 
Sibiu.



Agenda Spartachiadei de vară, fila 6
La 19 iunie s-a Încheiat prima etapă 

a Spartachiadei de vară. Notăm pe 
ultima filă a agendei noastre faptul 
că în aceste ultime zile, majoritatea 
asociațiilor sportive au reușit să mo
bilizeze la întreceri un mare număr de 
tineri și tinere. Pe stadionul Progresul 
din Capitală, asociația sportivă Vic
toria Cauciuc a organizat sîmbătă ul
timele competiții la volei și fotbal, 
In timp ce pe terenul Electromagne
tica s-au întrecut, pentru desemnarea 
cîștigătorilor, voleibaliștii si handba- 
liștii asociației cu același nume. Tot 
sîmbătă, au fost încheiate întrecerile 
primei etape la asociațiile I.T.B. și 
S.P.C.

De la Cluj ni s-a relatat că la aso
ciația Clujeana au avut Ioc concursuri 
de atletism și popice cu participarea 
a peste 150 de tineri din secțiile 
.cusut ramă”, „curele" și „I. L.“, iar 
asociația Voința a programat sîmbătă 
o interesantă întrecere ciclistă pe 
șoseaua Cluj — Zalău la care au luat 
startul 70 de tineri. Stadionul din 
parcul orașului a găzduit un concurs 
de atletism iu care și-au disputat 
șansele 200 de tineri din asociațiile 
I.L.L. și Sănătatea. în schimb, aso
ciațiile clujene Metalul roșu, Poli
grafia și Carbochim nu au organizat

nici o întrecere. Probabil că aceste 
asociații își rezervă forțele pentru... 
ediția viitoare a Spartachiadei.

„Finalul primei etape a Spartacbia- 
dei de vară la asociația sportivă Po
ligrafia din Brașov a constituit un 
bun prilej pentru organizarea unei 
„duminici cultural-sportive" — ne 
informează corespondentul regional 
C. Gruia. După ce, pe stadionul Di
namo, s-au întrecut numeroși atleți 
la probele de 100 m, 1 000 m, lun
gime și greutate, și-au disputat întî- 
ietatea patru echipe de fotbal" !

O serie dintre asociațiile sportive 
bucureștene nu au organizat pînă 
acum întreceri pe motivul lipsei de 
terenuri. Printre ele se numără aso
ciațiile din cadrul cluburilor Olimpia, 
Constructorul, Avîntul și Metalul. La 
ultimul club a avut loc numai între
cerea trăgătorilor, restul urmînd să 
se desfășoare intre 21 iunie și 1 iulie 
— dată pînă la care aceste asociații 
și-au prelungit, în mod neoficial, ter
menul de desfășurare a competițiilor. 
Ne întrebăm : De ce în cete 66 de 
zile prevăzute în regulament, consi
liile asociațiilor respective nu au reu
șit să-și ducă la bun sîîrșit anga
jamentul luat ?

C. Dumitrescu și I. Ardeleanu (Steaua)-învingători la contratimp
® Sîmbătă și duminică pe velodromul Dinamo: Dozsa Budapesta, Dynamo Berlin, Dinamo și Steaua București

Spectaculoasele întreceri de pistă vor fi 
acest sfirșit de săptămină. Sportivii noștri 
imagine a cursei cu aditiune de puncte

prezente în programul sportiv international al Capitalei din 
au făcut sîmbătă o utilă repetiție, de la care vă redăm o 

Foto : A Neagu

M OTO

întrecerile etapei a lll-a a campionatului republican
de motocros

Traseul de motocros de la Cluj, ex
celent amenajat de harnicii activiști spor
tivi ai comisiei regionale de motociclism, 
a găzduit duminică un concurs de înalt 
nivel tehnic și spectacular (etapa a IlI-a 
a campionatului republican de motocros). 
Acțiunile tehnico-tactice desfășurate în 
viteză au entuziasmat miile de specta
tori înșiruiți de-a lungul traseului. A- 
proape toți concurenții s-au dăruit cu 
totul luptei sportive, aruncînd în balanță 
toate cunoștințele lor și făcînd risipă de 
energie pentru a-și apropia victoria sau 
pentru a ocupa un loc mai bun în cla
sament. Iată un scurt film al curselor:

La clasa 250 cmc, cei mai îndreptă
țiți aspiranți la locul I A/. Dănescu, Cr. 
Dovif și Tr. Macarie s-au angajat de la 
primul tur, într-o epuizantă dar foarte 
frumoasă luptă. Campionul — M. Dă- 
nescu, cu o pregătire superioară colegi
lor lui, a „controlat" cursa și a cîști
gat. Cr. Doviț, deși l-a talonat pe lider 
cu insistența-i cunoscută, a fost nevoit 
să încline steagul în fața impetuosului 
său partener de întrecere, păstrind pen-

ii. 
cu 

expe- 
Dintre cei-

CĂLĂRIE
Miine, în Capitală

Prima etapă 
a campionatelor republicane

Reîncep spectaculoasele întreceri de 
călărie ! Evenimentul reține atenția, 
cu atît mai mult cu cît probele care se 
vor disputa de miercuri pînă duminică, 
pe baza hipică din Calea Plevnei ne 
vor prilejui reîntîlnirea cu cei mai va
loroși reprezentanți ai acestui sport. 
De altfel, prezența lor la startul com
petiției este, într-un fel, o avancronică 
a finalelor campionatelor republicane.

Vom aplauda, deci, evoluțiile cunos- 
cuților obstacoliști V. Pinciu, Gh. Lau- 
ga, C. Vlad, O. Recer, A. Costea, a 
multor altor sportivi fruntași ca și a 
unor tineri care s-au afirmat în con
cursurile anterioare. întrecerile vor avea 
loc în fiecare zi, dimineața de la ora 
9 și după amiază de la ora 15, după 
următorul program : MIERCURI : dre
saj calificare și obstacole categ. semi- 
ușoară ; JOI :dresaj juniori și obstacole 
categ. ușoară ; VINERI : dresaj categ. 
ușoară și obstacole juniori ; SÎMBATA : 
obstacole juniori 18 ani, obstacole categ. 
semiușoară ; DUMINICA : obstacole — 
proba de fete, categoria grea și pro
ba pe echipe.

tru sine satisfacția unui meritat loc 
Tr. Macarie a avut unele „dificultăți* 
tînărul Șt. Chitii dar, în final, 
riența și-a spus cuvintul. 
lalți. evidențiem pe C. Coman, I. Sas și
N. Dumitrache.

Cursa de la clasa 500 cmc a fost do
minată de disputa dintre Gh. Ion și O. 
Puiu. E. Keresteș și E. Seiler (manșa I) 
și E. Keresteș—O. Ștefani (manșa 
doua). De data aceasta Gh. Ion și-a luat 
o binemeritată revanșă, datorită unui 
plus de dîrzenie. El a făcut, în com
pania lui O. Puiu, o cursă de o rară 
frumusețe, urmărită cu respirația tă
iată de către numeroșii spectatori. De
pășirile în viteză, săriturile cot la cot 
de pe trambulinele naturale precum și 
virajele în derapaj executate de ei, 
le-au atras ropote de aplauze la sce
nă deschisă. Liderul clasamentului, E. 
Keresteș, a fost nevoit, în fața aces
tui cuplu, să se mulțumească cu locul 
111, la mare luptă cu E. Seiler.

în Cupa F.R.M. tinerii C. Goran și 
M. Șanta au confirmat că sînt cei mai 
bine pregătiți la clasa 300 cmc. Ei s-au 
luptat de la egal la egal mai bine de 
trei sferturi din cursă pînă cînd, la o 
trambulină, Coran s-a răsturnat și a 
ieșit din lupta pentru primul loc. CLA
SAMENTELE ETAPEI : 250 cmc 1. M. 
DANESCU (Steaua), 2. Cr. Doviț (Me
talurgistul), 3. Tr. Macarie (Dinamo), 
4. Șt. Chițu (Steaua), 5. Al. Șuier 
(Steaua), 6. C. Coman (Poiana Cîmpi- 
na); CI. 500 cmc: 1. Cil. ION (Steaua), 
2. O. Puiu (St. roșu Brașov), 3. E. Ke
resteș (Steaua), 4. E. Seiler (Metalur
gistul), 5. Al. Ionescu (Steaua), 6. M. 
Termentu (Steaua); CI. 300 cmc: 1. M. 
ȘANTA (Steaua), 2. G. Brauer (Voința 
Sibiu), 3. C. Goran (Poiana Cîmpina), 
4. II. Poncratz (Voința Sibiu), 5. A. Io
nescu (Dinamo), 6. Șt. Viuleț (Loc. PI); 
CLASAMENTE DUPĂ ETAPA A 111-a: 
250 cmc : 1. M. DANESCU 24 p, 2. Cr. 
Dovif 12 p, 3. Tr. Macarie 11 p, 4. Al. 
Șuier 7 p, 5. Șt. Chițu 7 p, 6. C. Coman 
3 p; CI. 500 cmc: 1. E. KERESTEȘ 18 p, 
2. Gh. Ion 16 p, 3. O. Ștefani 12 p, 4.
O. Puiu 9 p, 5. FI. Ștefan (Loc. PI) 
5 p, 6. D. Ionescu (Dinamo) 4 p: CI. 
300 cmc: 1. M. ȘANTA 22 p,2. C. Go
ran 16 p, 3. G. Brauer 12 p, 4. I. Bo- 
bîlneanu (St. roșu Brașov) 6 p, 5. A. 
Kriszbay (Dinamo) 4 p, 6. A. Ionescu 
(Dinamo) 3 p.

Duminică dimineață i-am regăsit. 
Ia startul finalei concursului repu
blican de contratimp perechi, pe toți 
cicliștii noștri fruntași. Fără îndo
ială, acesta a fost elementul botărîtor 
în realizarea unor dispute de înalt 
nivel. Și, dacă pe șoseaua București— 
Oltenița n-ar li bătut în permanentă 
un puternic vînl lateral, cu siguranță 
am fi înregistrat medii orare deosebit 
de ridicate. Și așa, cei 43 km pe oră 
cu care au încheiat cursa învingătorii 
(C. Dumitrescu și I. Ardeleanu de la 
Steaua) reprezintă — în condițiile 
amintite — un rezultat valoros.

Startul s-a dat de la km 13, dife-

rența între perechi fiind de două mi
nute. Reprezentanții clubului sportiv 
Steaua — C. Dumitrescu și I. Arde
leanu — n-au avut probleme. Ei sînt 
recunoscuți ca alergători valoroși în 
această probă (primii doi în ierarhia 
națională), așa în'cît se poate spune 
că au luptat doar cu ei înșiși, pentru 
o performanță superioară. Foarte bună 
ni se pare comportarea cuplului di- 
namovist G. Moiceanu — W. Ziegler. 
Ocupînd locul II, cei doi sportivi au 
întrecut — la diferențe apreciabile 
de timp — cupluri care se pregătesc 
de ani de zile pentru proba de con
tratimp : E. Rush — C. Ciocan și N.

I. DUMITRESCU

BOX

Ain „Criteriul
Primele meciuri 

speranțelor"

Ciumeti — Gh. Suciu. Clasament final:
1. C. DUMITRESCU, I. ARDELEANU 

(Steaua) au parcurs 50 km în lhlO:3|J 
2. G. Moiceanu, W. Ziegler (Dinambr 
lhll:42; E. Rusu, C. Ciocan (Dinamo) 
lhl2:23; 4. M. Rîndașu, M. Virgil 
(Steaua) lhl2:40 ; 5. N. Ciumeti, Gh. 
Suciu (Dinamo) lhl2:49; 6. I. Cosma, 
L. Zanoni (Dinamo) lhl3:32.

în sfîrșit, duminică dimineața am 
putut asista și la finala pe țară a 
concursului cu biciclete de turism... 
27 de cicliști (în devenire), reprezen- 
tînd 12 regiuni (de ce numai 12?), 
ne-au arătat că avem multe talente, 
că activitatea de masă ar putea — 
și în ciclism 1 — să asigure secțiilor 
cadrele necesare. La capătul aw20 km 
a cîștigat — cu timpul de 35:03 — 
tînărul bobinator
la Electromotor Timișoara. El a fost 
urmat de 1. Gavrilă (Dobrogea) 
D. Nemțeanu (Galați) 35:10, I. 
loșan (Brașov) 35:12 ș.a.

★
Iubitorii ciclismului vor putea

sîmbătă și duminică, pe velodromul 
Dinamo din Capitală, la o interesantă 
reuniune internațională de pistă. 
Participă reprezentativele cluburilor 
sportive DOZSA BUDAPESTA, DY
NAMO BERLIN, DINAMO și STEAUA 
BUCUREȘTI. în cadrul acestor echipe 
se află mulți dintre components lo
turilor reprezentative ale R. P. Un
gare, R. D. Germane și Republicii 
Socialiste România.

Mihai Cristescu de

ORADEA 20. (prin telefon). Dumini
că seara s-a disputat pe arena Voința din 
localitate prima reuniune pugiliMică din 
cadrul „Criteriului 
înainte de începerea 
în jurul ringului au 
de spectatori. S-au 
In prima, „musca* 
l-a învins prin abandon în repriza 
cundă pe orădeanul FI. Lticaci. La ca
tegoria cocoș, reșițeanul V. Bratie 
depășit, într-un meci foarte disputat, pe 
Șt. Molnar (Oradea). în primele două 
reprize, disputa dintre Gh. Drugă (Me

speranțelor*. Deși 
galei a plouat, totuși 
luat loc aproape 500 
disputat 9 pârtiile. 
Ion Nicolau (Iași) 

se-

CIUCĂ ÎNVINS
LA CONSTANȚA!

l-a

CONSTANȚA (prin telefon) — E- 
chipele Farul și Steaua s-au întîlnit 
zilele trecute într-un meci amical. Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 12—5. De 
remarcat faptul că, Constantin Ciucă 
a fost învins de tînărul N. Stanciu 
la puncte. In repriza a treia campionul 
țării a fost la un pas de ko. '• Iată 
celelalte rezultate : M. Dumitrașcu (F) 
b.p. V. Drăgan (S) — un rezultat de 
egalitate era mai echitabil ; A. Iliescu 
(S) b.p. A. Simionescu (F): Gh. Anton 
(F) egal cu M. Săvescu (S); I. Dinu 
(F) b.p. V. Tudose (S); V. Dobre (S) 
b. ab. 1 O. Baciu (F); I. Pițu (F) b. 
ab. 3 P. Muca (S); V. Neagu (F) b.k. 
o.l P. Stănculescu (S): N. Motoc (F) 
egal cu C. Trandafir (S).

C. POPA-coresp.

Fata frumoasă"?

diaș) și I. Boancă (Cluj) a fost foarte 
echilibrată. în a treia, însă, clujeanul a 
recepționat o puternică contră la față, în 
urma Căreia a fost abandonat. La „se- 
miușoară*. finalistul campionatelor repu
blicane de seniori, Ch. Bădoi (Bucu
rești), l-a obligat pe I. Trifa (Cugir) să 
abandoneze în primul rund. Meci extrem 
de dîrz la categoria ușoară : S. Dumi
trescu (București) a schimbat lovituri 
puternice cu Gh. Arsene (Muscel). Dînd 
dovadă de o mare vitalitate Dumitrescu 
a obținut victoria la puncte.

Campionul republican de 
Popa (Cluj) a încheiat în 
z.ă „socotelile* eu orădeanul

- cîștigînd prin abandon. Tot prin abandon 
s-a încheiat și partida dintre Al. Matius 
(Baia Mare) și A. Dincă (Brăila), pre
cum și cea care a opus pe Gh. Angbe- 
leseu (Brăila) lui .A. Bodîrnea (Cluj), 
în ultima întîlnire, campionul de juniori 
la categoria grea, A. Iancu (Muscel) 
l-a învins detașat la puncte pe ieșeanul 
V. Ciutaru.

ILIE GHIȘA coresp. reg.

35:10,
Corn-

asista

juniori, Al. 
prima repri- 
R. Cliirodea, HRISTACHE NAUM

DE LA I. E. B. S.

• Pentru jocul de fotbal STEAUA 
— DINAMO de miine de pe Stadio
nul „23 August*4, meci din cadrul „Cu
pei Romîniei", biletele se găsesc de 
vînzare la casele obișnuite.

Sfatul Popular al Regiunii București 
TEATRUL BARBU BELAVRANCEA

ESTRADA
prezintă

la ora 20, la Teatrul de vară „23 August"

„NUNTA LA REVISTA»
de JACK FULGA

(Urmare din pag. 1)

dorința de a scurta drumul între două cartiere), b) In 
timpul meciurilor de fotbal din cursul săptămînii, 
miile de locuri din tribune rămîn goale, publicul sta- 
ționînd direct pe pistă. Ei bine, în ciuda faptelor evi
dente, „gospodarii" de la „Horticola" au continuat să 
rămînă impasibili. De refinut că administratorul și în
grijitorii existenți au avut ca principală preocupare 
doar grija pentru straturile cu flori ale stadionului. 
Păcat. Pentru că la „Dunărea" iac antrenamente și fot
baliștii de la ’Siderurgistul, ca și talentata atleți ai 
inimosului și priceputului profesor Alexandru Dincă. 
Numele unora dintre elevii acestui antrenor au ieșit 
de acum din anonimat : dublul campion universitar 
George Creangă, alergătorul Ionel Măceacă, săritoa
rele Maria Enică (înălțime) și Gabriela Cocală (lun
gime). Și, fără îndoială, lista rămîne deschisă și altor 
tineri cu aptitudini, aflati abia în perioada de inițiere. 
Trebuie să arătăm însă că, pe lingă sîrguinta și preo
cuparea sportivilor și antrenorilor, mai sînt necesare 
și sonii iții de lucru corespunzătoare.

Este regretabil laptul că, pînă acum cîtva timp, nici 
Consiliul regional Galați al VCFS și nici celelalte 
foruri de resort nu au arătat un interes prea mare 
pentru remedierea acestei stări de lucruri. Spunem pînă 
acum cîtva timp, pentru că în prezent din partea 
Consiliului regional al UCFS se manifestă mai mult 
interes pentru această bază sportivă. Datorită diligen
telor făcute și a sprijinului primit, stadionul .Dunărea' 
a fost trecut, din luna mai, în gospodărirea directă 
a Sfatului popular al orașului Galați. Iar într-o con
vorbire avută cu tov. Mircea Moise, contabilul șef al 
S.P.O.G., ni s-a spus că în luna iulie vor începe și 
mult așteptatele reparații capitale de la „Dunărea". 
Să sperăm că revirimentul din ultima vreme înseamnă 
trecerea rapidă de la faza investigațiilor și a docu
mentației la cea a execuției. Astfel, încă în vară, 
cînd se lucrează afară, va fi redată activității sportive 
gălățene o bază și frumoasă, dar și deosebit de utilă. 
Sportul de performanță din această regiune nu va avea 
decît de cîștigat.

Muzica: H. MAIJNEANU, GELU SOLOMONESCU, 
MARCEL IONESCU

cu
Dorina Drăghici, artistă emerită, Aida Moga, Nicu Stoenescu, 
Siăveanu, Mircea Preoțescu, Rodica Paiiu, Valanti Kirițescu, 

Nuțescu, Mihai Kirițescu, Angela Taxieru

Și
Mișu Popescu, Ion Duțu, Lucica Zorini, Veronica Strugaru,
Jeleascov, Tache Hogea, Marieta Țîrcovnicu, Traian Brici, Nelu Du
mitrescu, Mill Paul, Medi Frîncuiescu, Ioana Popa și Emilia Petrescu

Lavinia 
Valeriu

Teodor

Conducerea muzicală: MARCEL IONESCU
Scenografia: N. I.EBAS
Coregrafia: ADRIAN DUMITRESCU
Direcția de scenă: HARY NEGRIN

Biletele se găsesc de vînzare la casele teatrului și la difuzorii din 
întreprinderi.
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POST SCRIPTOM LA CRONICA MECIULUI

în istoricul jocurilor de fotbal dintre 
ele două țări, duminică la București 
după 36 de ani) a fost egalat raportul 
ictoriilor : 1 — 1. Ținînd seama de evo- 
uția acestui sport în țările sud-ameri- 
ane, unde jocul cu balonul rotund a 
tins apogeul, unde influența braziliană
și spune cuvîntul în tot ceea ce este mai 
odern în fotbal, o victorie asupra unei 

eprezentative naționale de pe aceste me- 
eaguri trebuie înregistrată ca atare și 
usă la loc de cinste.
Dind „Cezarului ce-i al Cezarului* 

upă victorie, menționăm totuși că echi- 
a noastră s-a prezentat la acest joc
ub valoarea arătată în partidele cu se- 
ecționatele Budapestei și R. F. Germane, 
ergîndu-se pe linia omogenizării unui 
t de jucători pentru reprezentativa A, 
upă părerea noastră cam restrîns, an-
renorii au fost puși în ajunul acestui 
eci în mare încurcătură din cauza unor 
disponibilități. Acestea s-au făcut re- 
arcate îndeosebi în atac, lancu nereu- 

ind să se sincronizeze cu Dridea și nici 
feroviar Ionescu-Dumitriu che- 

... ultima oră, să se omogenizeze cu 
e două extreme, Pîrcălab și S, Avram, 

naintașii centrali constituie încă o pro- 
lemă pentru rezolvarea căreia trebuie să 
e acționeze cu mai mult curaj, promo- 
îndu-se și alți jucători. Ușor acciden-

Miercuri, la Pitești :

RAPID - PETROLUL SI DINAMO 
ITESTI - DUNAV RUSE (BULGARIA) 

ÎN PROGRAM CUPLAT

Pe frumosul stadion din Pitești, se 
a disputa miercuri un interesant cuplaj 
e fotbal. Astfel, în deschidere la par- 
da RAPID—PETROLUL din cadrul 
Cupei României**, programată pentru 
a 17,15, se va disputa (de la ora 15,30)
eciul internațional DINAMO P1TEȘTI- 
UNAV RUSE (Bulgaria).

REOCUPĂRI Și

Categoria C

tat în meciurile de campionat, Dobrin 
n-a rezistat decît o repriză, iar D. Po
pescu—Ghergheli s-au lăsat plimbați pe 
mijlocul terenului de uruguaveni, ei ne 
mai constituind pentru atacanții noștri 
acel suport ofensiv. Declarația Iui Ilie 
Oană dată după meci este elocventă în 
acest sens : „Uruguavenii ne-au „pasat* 
tot timpul încît ne-au scos din joc...* 
Așteptăm ca în viitor antrenorii să gă
sească antidotul acestei situații pentru 
că vom mai întîlnî desigur echipe care 
vor pasa la fel de bine ca uruguavenii... 
Vorbind despre pase, nu putem trece cu 
vederea unele execuții greșite în această 
direcție ale jucătorilor noștri atît pe 
mijlocul terenului cit și în spațiul din 
imediata apropiere a porții. Nota 10 a- 
părării imediate, care a reușit să men
țină rezultatul în condițiile_de la sfîr- 
șitul meciului cînd oaspeții au presat mai 
mult in dorința obținerii egalărîi. Ulti
mele notații despre jucătorii noștri le 
rezervăm Iui Pîrcâlab, repetînd cele men
ționate în cronica noastră de ieri: Pîr- 
călab a demonstrat și în această partidă 
calitățile lui de valoare internațională. 
Ce am mai putea adăuga ?

Oaspeții noștri, participanți la finala 
campionatului mondial de la Londra, în 
căutările lor pentru cea mai bună for
mulă de echipa, au aliniat în jocul d» 
duminică o garnitură de mare valoare 
tehnică. Nu greșim afirmînd că în ultimii 
ani Uruguay a fost cea mai bună echi
pă națională care ne-a vizitat. In jocul 
oaspeților a surprins doar ritmul uneori 

cu care pregătesc ata- 
variate (înainte-înapoi) 
să-și scoată adversarul 
cînd găsesc însă cu-

lent, „răbdarea** 
curile prin pase 
cu care încearcă 
din joc. Atunci 
loare libere jucătorii uruguaveni se nă
pustesc debordant spre poartă și șutea- 
ză cu multă tărie devenind brusc, după 
cum s-a văzut, agresivi în fazele de atac 
și contraatac. A mai plăcut felul în car<> 
jucătorii s-au demarcat pe un front larg, 
pe distante mari pentru a primi pase

••• ?5 PREOCUPĂRI1
IAȘI. — Miezul lunii florilor. 

Studenții, încearcă emoțiile exame
nelor. Absolvenții... emoțiile primi
rii diplomei. „Se declară diplo
mat..."

—...inginer constructor! îmi arată 
interlocutorul meu. Diploma al
bastră îmi este fluturată în fața 
ochilor. Sînt inginer constructor, 
repetă el.

Numele și prenumele: POPES
CU VIOREL.

— Te felicit, îi spun.
— Avem astăzi meci greu cu 

oltenii. Vreau să joc toarte bine 
primul meu meci de... inginer.

— IțFarez să construiești 
parare beton care 
siunilor extremei 
nescu.

Echipa C.S.M.S.
după cum se știe — cu 1—0. In
ginerul Popescu și-a tăcut pe de
plin datoria de constructor al ,be- 
onului" ieșean.
"•Bravo, Viorele!
BACĂU. Noapte. Restaurantul 

.Parcul Libertății".
Ora 2, Un bărbat înalt, bine fă-

să reziste 
craiovene

a cîștigat

o a- 
pre- 
Stă-

cut, se agită mutîndu-se de la o 
masă la alta. Se mișcă anevoie, se 
împleticește, se sprijină de cetățe
nii liniștiți și își strigă numele cu 
o vehementă nemaipomenită.

— Eu sînt Matei... M-ați adus 
aici să vă ridic echipa... Sînt iot- 
batistul...

Dar articulează greu și dacă ci
neva încearcă să-l liniștească pri
mește ca răspuns o înjurătură.

— Am valoare — zice cunoștin
ța noastră și-l lovește cu pumnul 
pe ospătarul care caută să-l tem
pereze. Am valoare, dar antreno
rul nostru habar n-are de treaba 
asta și mă tine pe tușă...

Ora 3. Fotbalistul Matei — sin
gurul consumator — a spart o 
sticlă de vin și trei pahare...

Ora 4. Pe strada Libertății, lingă 
Teatrul de vară, în plin cartier de 
blocuri muncitorești, un bărbat 
înalt, bine tăcut, strigă cit îl fin 
plămînii:

— Sînt Matei... Am valoare, dar 
antrenorul...

M. TODEA

135.705 LEI, REPORT IA CONCURSUL SPECIAL
PRONOEXPRES

Mîine are loc tragerea celui de al 
trulea concurs special PRONO- 
PRES al anului. Cele trei con- 
rsuri speciale anterioare au înre- 
strat succese deosebite care îl re- 
mandă pe acesta cu multă căldură, 
în afara premiilor obișnuite în bani, 
ncursul de mîine pune în joc, pen-

u prima oară, 15 AUTOTURISME 
diferite mărci („Fiat 1800", „Fiat 
0", .Fiat 850**, „Wartburg Stan- 
d B 312“ și „Fiat 600"), precum 
alte numeroase cîștiguri supllmen-

re în obiecte și bani ca i televi- 
are, frigidere, mașini de cusut, ara- 
zuri, aspiratoare, picupuri, mașini 

spălat, aparate de radio ș.a.
De reținut că și cu cinci numere 
teți obține un autoturism.

FIAT 7600, FIAT 7300. .1
FI AT 650. ATAKTBUKG STAND AUD t 

FIAT 600

PRONOEXPRES

Azi închiderea
Tragerea va 

miercuri 22 iunie

vînzării!
avea loc mîine, 
1966, la Timișoara.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres
nr. 24 din 15

Categoria
Categoria 

lei
Categoria 

lei
Categoria

225 lei
Categoria 

84 lei
Categoria

21 lei

I
a

a

iunie 1966.

1 variantă a 120 000 lei
II-a 13 variante a 5 865

III-a 60 variante a 1 368

a

a

a

IV-a 469

V-a 1 249

Vl-a 6 864

variante

Report categoria 1: 135 705 lei pen
tru concursul Pronoexpres nr. 25 din 
22 iunie 1966, concurs special.

Premiul de categoria I a revenit 
participantului Egyed Blasiu din Baia 
Mare.

(lungi de 30—10 m) ca și jocul extre
melor; ele acționează pe toată lungimea 
terenului, culegîndu-și singure baloanele. 
S-a putut observa valoarea tehnică foarte 
ridicată a fiecărui jucător în parte, am
biția ce-i animă pe întreg parcursul jo
cului. Ei nu manifestă descurajare cînd 
sînt conduși, dimpotrivă par hotăriti în 
orice moment «5 răstoarne situația expe
diind la, poartă șut după șut, din cele 
mai puternice, adevărate ,.bombec. în 
meciul de duminică antrenorii echipei 
Uruguay iu folosit 15 jucători, dintre 
care s-au impus in mod deosebit fun
dașul Alvarez, mijlocașul Rocha și îna
intașul L rrusmendL Dar așa cum am 
spus, întreaga garnitură uruguayană pre
zentată la București este de o ceri va
loare, avînd perspectiva ca la apropiatele 
jocuri de la Londra să confirme clasa 
fotbalului sud-american prin ocuparea — 
sîntem convinși — a 
erarhia mondială.

In compania unor 
jucătorii români au 
verificare a potențialului lor. Meciul cu 
Uruguay a pus desigur noi probleme spe
cialiștilor noștri. Probleme ce vor trebui 
rezolvate Intr-un viitor cît mai apropiat 
pentru afirmarea definitivă a fotbalului 
românesc în arena internațională. Victoria 
în fața echipei Uruguay trebuie aprecia
tă just și înscrisă pe linia ascendentă pe 
care

an ui loc fruntaș ia

astfel de fotbaliști, 
putut face o bună

mergem.

CRISTIAN MANTU

LA ZI
MECIURI AMICALE

RAPID BUCUREȘTI—UNIVERSITA
TEA CLUJ 3—3 (3—0). Rapid a fă
cut sîmbătă după-amiază, pe stadionul 
Ciulești, un reușit joc de antrenament 
avînd ca partener echipa studenților 
clujeni. Golurile au fost înscrise de Mi- 
troi (min. 17 și 30) și Neagu (min. 
32) pentru Rapid, respectiv, Szabo 
(min. 65), Bretan (min. 72 și Oprea 
(min. 89).

G. CIORANU

PETROLUL
MANUL BUȘTENI 7—1 (4—0). Parti
da s-a disputat sîmbătă pe stadionul 
Petrolul și golurile ploieștenilor au fost 
înscrise de Moldoveana (4), Dragomir, 
D. Munteanu și Drăgan. Petrolul a ju
cat fără fotbaliștii reținuți în lot.

C. Negulescu și C. Averchi-coresp.

PLOIEȘTI—CARAI-

SELECȚIE PENTRU TINERI 
FOTBALIȘTI

Clubul Politehnica București orga
nizează o selecție pentru tinerii fot
baliști nășeați în anii 1949, 1950 
1951. Trialul va avea loc în zilele de 
22, 24 și 27 iunie, de la ora 16, pe 
stadionul Politehnica. Amatorii se vor 
prezenta cu echipament

EXCURSIE LA

ș«

propriu.

PITEȘTI

Rapid-Petrolul
care va

Cu prilejul meciului 
din cadrul ,.Cupei României* 
avea loc miercuri Ia Pitești, clubul 
Rapid București organizează o excursie. 
Plecarea — miercuri la ora II. înscrie
rile se fac la clubul Rapid (Șos. 
Giulești).

Chimia Suceava și Metrom Brașov 
și-aa asigurat promovarea

CTI

CHIMIA SU
CEAVA — CHI
MIA ORAȘUL 
GH. GHEOR

GHIU-DEJ (5—0). 
— Avînd în față 
spectrul retrogra
dării, oaspeții au 
jucat dur, lucru 
promptitudine de

ULTIMA ETAPA : Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Fructexport Focșani, 
Metalul Rădăuți — Petrolul Moinești, 
Victoria Roman — Metalosport Galați, 
Unirea Negrești — Foresta Fălticeni, 
Rapid Mizil — Chimia Suceava, Flamura 
roșie Tecuci — Locomotiva Iași, Textila 
Buhuși — Minobrad V. Dornei.

nesancționat 
arbitrul Ștefan Stanică — București. 
Echipa gazdă a pus treptat stăpînire pe 
joc, iar în repriza secundă a prestat 
un fotbal de calitate. Au înscris : Lu- 
țac (mia. 15), Găinaru (min. 57, din 
il m). Tudor (min. 50, 78, 87) (R. 
MUNTEANU -coresp.).

METALOSPORT GALAȚI — ME
TALUL RĂDĂUȚI (2—0). — Bene
ficiind de avantajul vîntului, gălă- 
țenii și-au asigurat victoria în prima 
repriză. Golurile au fost înscrise de 
Moroianu (min. 27) și Chirilă (min. 
32), ambele cu largul concurs al por
tarului rădăuțean Serbuleac. (T. SI- 
RIOPOL și S. CONSTANTINESCU— 
coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — RAPID 
MIZIL (4—0). — O victorie catego
rică, obținută la capătul unei partide 
în care Foresta a dominat majoritatea 
timpului. Au înscris : Constantin (min. 
7, 25, 85) și Nae (min. 60). De remar
cat că Pavel (Foresta) — în min. 67— 
și Paraschiv (Rapid) — în min. 70 — 
au ratat cite un penalti. (NEGRU LA
ZAR -coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — VICTO
RIA ROMAN (1—1). — Partidă ca
racterizată prin abundența fazelor de 
gol. în prima repriză, au dominat 
oaspeții, care au deschis scorul prin 
Coiciulescu (min. 20). Introducerea 
— după pauză — a lui Comănescu 
în linia de atac ieșeană aduce un 
plus de agresivitate și totodată e- 
galarea. Autorul golului — Harasim 
(min 48) (D. DIACONESCU -coresp. 
^MINOBRAD VATRA DORNEI— 

FLACĂRA ROȘIE TECUCI (3—2).— 
S-a luptat de la egal la egal, în limi
tele sportivității. Minobrad putea cîș- 
tiga la o diferență mai mare, dar a 
ratat situații favorabile. Cele cinci 
goluri au fost înscrise de Weiss 
(min. 15), Buta (min. 29) și Pal II 
(min. 70) pentru gazde, respectiv 
Bujor (min. 34 și 77). A condus co
rect I. Cimpeanu-Cluj (P. SPAC— 
coresp.).

FRUCTEXPORT FOCȘANI — 
TEXTILA BUHUȘI (6—2). — în 
vervă, formația locală a străpuns cu 
ușurință apărarea oaspeților. De alt
fel, partida a fost plăcută și dato
rită numărului mare de goluri. Au 
înscris : Tilvăr (3), Artenie, Dragu și 
Popescu pentru Fructexport, Gram și 
Raik pentru Textila. (A. 
coresp.).

METROM BRA
ȘOV . DUNĂREA 
GIURGIU (1—0). 
— Liderul seriei a 
cîștigat greu, după 
ce a ratat multe 
ocazii printre care 
și o lovitură de ia 
11 m (Mileșan, 
min. 49). Victoria 
decisă în min. 65

AXENTE-

CLASAMENT
1. Chimia Suceava 25 14 6 5 40—26 34
2. Petrolul Moinești 25 12 7 6 33—21 31
3. Locomotiva Iași 25 13 4 8 36—28 30
4. FI. roșie Tecuci 25 11 5 9 41—31 27
5. Fructexport Foeș. 25 13 1 11 41—35 27

Textila Buhuși 25 12 2 11 45—35 26
7. Minobrad V. Dornei 25 11 3 11 34—38 25
S. Victoria Roman 25 11 2 12 42—32 24
9. Metalul Rădăuți 25 10 4 11 29—31 24

10. Metalosport Galati 25 9 5 11 27—29 23
11. Foresta Fălticeni 25 10 3 12 34—40 23
12. Rapid Mizil 25 9 5 11 29—36 23
13. Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej 25 9 2 14 25—41 20
14. Unirea Negrești 25 4 5 16 11-44 13

variante

variante

Metromului a 
cînd Sima a 
vitură de la 
rea) a fost eliminat în min. 70 pen
tru injurii aduse arbitrilor. A condus 
N. Crețu-București. (T. MANIU și I. 
HÎRȘU -coresp.).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
PORTUL CONSTANTA (2—3). — 
După cum începuse partida, se pă
rea că bucureștenii vor obține o vic
torie 
debut 
decis 
cui și 
drept 
s-a lăsat surprinsă, iar portarul Cos- 
ma a primit goluri parabile. Au îns
cris : Moroianu (min. 42 și 51) și 
Mănescu (min. 85) pentru Portul, 
respectiv Chel ui (min. 37) și Mehe- 
dințeanu (min. 60). (V. IORDACHE 
coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — OL
TUL SF. GHEORGHE (1—1). — 
Constănțenii au dominat în prima re
priză cînd, de altfel, au și deschis sco
rul prin Alexe (min. 30 din penalti). 
In repriza secundă oaspeții echili
brează jocul și reușesc să egaleze 
în min. 70 prin Selimesi. A condus 
bine D. Caramitru-București. (EMIL 
IENCEC-coresp.).

I. M. U. MEDGIDIA — TRACTO
RUL BRAȘOV (1-0). — In prima 
repriză am asistat la un joc de bun 
nivel tehnic, cu faze desfășurate în 
viteză. In cea de a doua, sub presiu
nea formației locale, Tractorul își 
retrage toți jucătorii în apărare: do
minare copioasă a I.M.U., raport de 
cornere 10—0 pentru gazde, dar un 
singur gol, marcat de Călin (min. 
21) 1 (RADU AVRAM -coresp.).

MARINA MANGALIA — S. N. 
OLTENIȚA (1—2). — Deși au dominat 
majoritatea timpului, gazdele au pă
răsit terenul învinse din cauza lipsei 
de orientare în acțiunile ofensive. Au 
înscris ; Paparin (min. 60) și Vasiles- 
cu (min. 77) pentru S. N. Oltenița, res
pectiv Petre Nicolae (min. 82). (I. 
NEGRUȚ-coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — FL. ROȘIE 
BUCUREȘTI (1—2). — Mai bine pre
gătiți sub toate aspectele, oaspeții au 
acționat hotărît și au învins pe me
rit. Au marcat : Cuconea (min. 16) și 
Stoicescu (min. 63) pentru FI. roșie, 
respectiv Bălcăceanu (min. 61 din 11 
m). De menționat că în min. 80 Feher 
'Chimia) a ratat un penalti. A condus 
bine Aurel Pop-Cluj. (B. STOICIU și 
V. LAZĂR-coresp.).

ELECTRICA FIENI — RULMEN
TUL BRAȘOV (4—1). — Jucătorii din 
Fieni și-au asigurat victoria în prima 
repriză cînd au dominat net. Au în
scris : lancu (min. 7 și 70), Stănescu 
(mim 14), Mituș (min. 29). respectiv 
Hațeganu (min. 76). (T. CRISTODO-
RESCU-coresp.).

fost _____  _______
transformat o altă lo
ll m. Dumitriu (Dună-

ușoară. Dar oaspeții, după un 
mai slab, au acționat foarte 
pe contraatac, ecbilibrînd jo- 
obținînd în final victoria. Este 
că și apărarea bucureștenilor

• xA.nalizînd faptele care au dus 
la întreruperea jocului Tractorul Bra
șov — Oltul Sf. Gheorghe din etapa 
a XXIII-a, F. R. Fotbal a hotărît ca 
partida să revină Oltului cu 3—0. 
Jocul Tractorul Brașov — Metrom 
Brașov, restanță din etapa a XXIV-a, 

va disputa miercuri 22
CLASAMENT

■MM

iunie.

1. Metrom Brașov 24 14 6 4 39—18 34
3. Tractorul Brașov 24 10 7 7 39—26 27

,3. I.M.U. Medgidia 25 10 7 8 32—27 27
4. Chimia Făgăraș 25 12 2 11 44—42 26
5. Portul Constanța 25 9 8 8 37—35 26
6. Dunărea Giurgiu 25 9 8 8 22—22 26
7. S.N. Oltenița 25 8 10 7 23—32 26
8. Tehnometal Buc. 25 9 7 9 38—34 25
9. Flacăra roșie Buc. 25 10 5 10 33—37 25

10. Elec. Constanța 25 9 6 10 34—29 24
11. Olt. Sf. Gheorghe 25 8 8 9 22—31 24
12. Electrica Fieni 25 9 5 11 34—35 23
13. Marina Mangalia 25 7 7 11 28—36 21
14. Rulmentul Brașov 25 5 4 16 31—52 14

roșie Buc.—ULTIMA ETAPA : Flacăra
Marina Mangalia, S.N. Oltenița — Elec
trica Fieni, Tractorul Brașov — Elec
trica Constanța, Oltul SI. Gheorghe — 
I.M.U. Medgidia, Dunărea Giurgiu — 
Chimia Făgăraș, Portul Constanța — 
Metrom Brașov, Rulmentul Brașov — 
Tehnometal Buc.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-pronosport.

Fază din meciul Tehnometal București — Portul Constanța 2—3
Foto : N. Tokacek



Amănunte de la Conferința permanentă a federațiilor 
de baschet din Europa și Bazinul Mediteranean

De vorbă cu tov. O. DIMITRIU, secretar general al F. R. Baschet

Pregătirile pentru turneul final al C.M. de fotba 
au intrat in faza finală

Recent, s-a desfășurat la Tunis a 
Xl-a sesiune a Conferinței permanente 
a federațiilor naționale de baschet din 
Europa și Bazinul Mediteranean. în 
cadrul acestei sesiuni au fost discu
tate o serie de importante probleme le
gate de activitatea competitions lă a 
baschetului, printre care campionatele 
europene, ,,Cupa campionilor europeni*. 
„Cupa cîștigătorilor de eupă* etc. în 
dorința de a furniza cititorilor unde 
amănunte asupra bolăririlor luate la 
Tunis, ne-am adresat secretarului ge
neral al F. R. Baschet, tov. Octar Di- 
mitriu. care a participat la sesiune ca 
delegat al tării noastre și, în același 
timp, ca membru permanent ta Co
misia feminină a F.I.B.A.

— Vă rugăm să ue sponeți* ta 
primul rind, noutăți în legătură cu 

- campionatul uropean feminin care 
va fi găzduit de orașele Cluj și Si
biu între 1—10 octombrie.

Trei noi recorduri 
la natație în Capitală
Întrecerile ultimului coccur? (de se

niori și juniori) din Capital* aa ndE- 
cat din nou în acuaiitate o '~i
mai veche: înscrierea bsolâtanler fnas- 
tașî în cit mai aulu probai Areasca 
— după cum este bine fliat — 
după sine supraso&ritaxea apotLrvllae 
și, în consecință, rezukate OM^esse. ca 
mult sub posibili lăzi, cr.Tr ii 
tigătorii probelor. Multe dia tczalntfelr 
de mai jos srm, de ai::eL eo ti z«aal 
dovadă :

ȘEHIOĂRB — 100 ■ flatare: L
I. Ungur (Steaua) Iile 2; 2<* » 
1. Cr. Balabao (Din) 2 365; 200 b 
fluture: 1. N. Bârbaleseu fRap.' 2 
400 m liber: 1. Cr. BaLahin 5:lâ2; 
200 m mixt: 1. N. BlrbaIeșea 2^x6;

SEMI0U — 100 au fiber: 1. VL 
Moraru (Steaua) 59.6: 22*) sa spaie: 
1. T- Șerban (Din.) 231.4 200 ai bras 
1. A. Soptereanu (Steaua) 2:37,9. 2. 
A. Soos (Steaua) 2:44,4; 200 eq liber: 
1. VL Moraru 2:09,6; 100 ic bras: 
1. Șoptereanu 1:13.4. 2. G. Malasrcae 
(Din ) 1:14.9: DM) a «pate: 1. T Ser
ba n 1:08,1, 2. Meram IdOM; 400 ■
mixt : 1. G. Săroleaso (Steaaa) 5:4322.

JUNIOARE — 100 m Hl-er 1 V. Pă
ru (SSE 2) 1:11,9 200 ■ spate: L IL 
Spandonide (SSE 2) 2:59.1 ; 100 m flu-

Campionatul republican de șah

S-au încheiat întrecerile semifinalistilor
'V 9

La sfîrșitul săpUhBÎcu s-ac taeaeiat 
întrecerile semi Goalelor easț* ■ satului 
republican mascul in de șah.

Deosebit de dlrzl a fos' tatreecrea ta 
cele două grupe becareșteae, ta care 
deținătorii primelor patra locuri — eare 
asigură calificarea la finală — 3-aa pu
tut fi cunoscuti decât după epuizarea în- 
tîlnirilor din ultima rundă- In grapa ta
tii, primul loc al dasameninlui a revenit 
lui Em. Ungureanu cc 11 Vr puncte (din 
15 posibile). Gștigă orul ©enf raU bu
nele rezultate obținute ta elrima vreme. 
El este urmat de trei jucători cu număr 
egal de punrte (11) : Gk. Gazriii I. P. 
Voiculescu și M. Nara. Surpriza acestei 
semifinale constituie eliminarea maes
trului M. Pa vîov, clasat pe locul cinci 
eu IO1/? puncte. Al șaselea ta ordinea 
primilor clasați este dr. O. Troianescu 
cu 9y2 puncte-

Doi dintre cei calificați ta a doua 
semifinală din Capitală au fost desem
nați prin calcularea punctajelor Sone- 
bom. Iată cum arată clasamentul pri
milor : Tr. StaniAu 10 y2 (din 14), Em. 
Reicher 10, D. Drimer, C. Botez și D. 
Ghizdavu 9^, V. Georgescu 8:.3, S. 
Segal și D. Astrahauțev C. Bozuo- 
ghină șî I. Schlesinger 7. O mențiune 
se cuvine tînărului Ghizdavu, care a con
dus la început, lipsindu-i foarte puțin 
pentru a intra în rîndul finaliștilor.

In comparație cu grupele bucureștene, 
învingătorii par să se fi distanțat cu mai 
multă ușurință hi semifinala de la Bra
șov. Aici a cîștigat V. Vaisman cu Îl1/? 
(din 15), urmat de A. Buza 11, Neam- 
țu și Gh. Mititelu Intre al patru
lea clasat și următorul este o distanță 
de V/j p. : Z. Nagy I 9 p., E. Nacht 
8y2, 0. Pușcașu 8, Ș. Teodorescu și G. 
Hogaș 7y2, A. Kertesz și Ad. Ionascu 
6y2, I. Adam 6, W. Miiller și G. Tudor 5, 
L. Pogorevici 4y2, V. Dalseno 2*/2.

In grupa de la Oradea, calificați sînt 
— în ordine — B. Soos 12 (din 15).

— Deoarece tragerea la sorți a seri
ilor a fost publicată în presă, ca nou
tate pot doar să vă informez că a 
fost stabilit programul jocurilor, pe 
zile. Reprezentativa României va susține 
partidele din seria de la Cluj in urmă
toarea ordine: la 2 octombrie cu O- 
landa. 3 octombrie cu Polonia, 4 oc
tombrie cu Ungaria, 5 octombrie cu 
UJLSS. si 6 octombrie cu Italia. După 
o zi de pauză, vor urma meciurile se
mifinale și finalele. Trebuie să mai 
amintesc că, tot in cedrul Comisiei fe
minine. au fast stabilite mâluri pen
tru introducerea baschetului feminin la 
Jocurile Olimpice de iarnă.

— Ce alte probleme xa fost dis
cutate?

— Un punct foarte moli dezbătut la 
această sesiune a fost campioni
lor europeni*. Apreciînds-se succesul de
osebit pe cere îl are această competiție 
(la jocurile ediției recent încheiate au 

Viadtmir Belea. unuJ din cei moi talent aii înotători ai S.S.E. nr. 2 din 
&jcurești. ia capătul cursei in care a stabilit un nou record de juniori 

la 290 m spate

tare: 1. A. Șeroer (CSS) 1:17.9; 200 
s bras: 1. A. La aba darie (S&ea^a)

2. Cr. Stănescs (Din.) 3:O5X); 
200 m fiber: 1. EL' Schuller (SSE 2) 
2^0,4; 100 e bras: 1. Ct Soneseu 
1^6,9; 100 m spate: L R. Spandonide 
1'^22 ; 4U0 m fiber: 1. V. Pete» 5c47J;

C. brt'A 11. M. futa și A. Gânsberger 
101/*- Pe locul cinci s-a clasat Iuliu 
Szabo, tot cu 10x/2 puncte, dar Soneboni 
nai slab. Au mai fost eliminați — prin
tre alții — L. Horvath și Iosif Szabo 9, 
M. Rădulescu 8.Au început campionatele mondiale de popic

(Urmare din pag. 1)

R.D.G. 787 p.d., 3. Austria 773 p.d.» 4.
Ungaria 772 p.d., 5. Cehoslovacia 761 p.d.,
6. Iugoslavia 745 p.d. ; schimbul UI — 
1. România 1 238 p.d., 2. R.D.G. 1195 
p.d., 3. Cehoslovacia 1170 p.d., 4. Un
garia J 167 p.d., 5. Iugoslavia 1146 p.d., 
6. Austria 1132 p.d.

MASCULIN : schimbul I— 1. România 
906 p.d., 2. Ungaria 897 p.d., 3. R.D.G. 
894 p.d., 4. Iugoslavia 891 p.d., 5. R.F.G. 
85® p.d., 6. Austria 849 p.d., 7. Cehoslo
vacia 791 p.d., 8. Italia 762 p.d. ; schim
bul n — 1. România 1797 p.d., 2. R.D.G. 
1791 p.d., 3. Iugoslavia 1760 p.d., 4. Un
garia 1706 p.d., 5. Cehoslovacia 1693

AGENDA ZILEI
• Astăzi intră în concurs ultimele 

trei schimburi din fiecare formație. în 
consecință, vor evolua cei mai valoroși 
sportivi prezenți la C.M. de la Bucu
rești, printre care menționăm pe cam
pionul european Miro Sterzaj (Iugo
slavia), H. Brautigam (R.D.G.), M. 
Varga (Ungaria), campioana mondială 
Vlasto Sindlerova (Cehoslovacia), cam
pioana europeană, Ursula Rippin 
(R.D.G.), ș.a. Culorile noastre vor fi 
reprezentate de Elena Trandafir, Mar
gareta Szemani, Cornelia Moidoveanu, 

asistat 45 000 de spectatori, cifră re
cord), s-a hotărît ca „C.C.E.*6 să fie du
blată de o întrecere asemănătoare „Cupa 
cîștigătorilor de cupă66, la care să par
ticipe echipele învingătoare în competi
țiile dotate cu cupe naționale, iar din 
țările care nu au organizate astfel de 
competiții, formațiile clasate pe locul 
secund în campionatul țârii. Sistemul de 
desfășurare ta fi identic cu al 9Cupei 
campionilor europeni*, doar datele de 
disputare jind altele.

— Alte amănunte?
— L nul singur, de loc lipsit de im

portanță și anume selecționarea ^maestru
lui spartului Mihai Albu in reprezenta
tiva Europei. Alături de alii jucători 
de culoare. Mihai Albu va evolua la 14 
octombrie, la Ljubljana, în meciul cu 
ciștigâtoarea ediției 1965—1966 a „Cu
pei campionilor europeni*1, Sim menthol 
Milano.

D. STÂNCULESCU

200 hi mirt: 1. A- Isbășoiu (SSE 1) 
3:07.2: 800 liber: 1. V. Petcu 11:48,0.

JUNIORI — 100 m liber: 1. M. 
Tomescu (Steaua) 63.9, 2. B. Gogorici 
(Din.) 6M; 200 m spate: 1. VL. BE
LEA (SSE 2) 2:31 £ — nou rec. repu
blican de jnn. coleg, a II-a, 2. A. Ma
rin (CSȘ) 2-37,8; 200 m bras: 1. P. 
Teodorescu (Steaua) 2:47,7: 100 m flu
ture: 1. M. Rău (CSS) 1:08.3. 2. M. 
Tomescu 1:10,4; 200 m liber: 1. D.
GHEORG11E (CSȘ) 2:21,0 ■—- nou rec. 
republican de copii; 100 m bras: 1. R. 
PeJrescu (SSE 2) 1:20,7; 100 m spate: 
1. A. Marin 1:11,5 ; 400 m Eber: 1.
S. Gogorici (Din.) 5:25,9, 2. D. Spîrlea 
(Steaua) 5:33.2 ; 400 m mixt. 1. P. Teo- 
dorescu 5:58.1 ; 200 m mixt: 1. P. Teo- 
dorescu 2:38.8, 2. M. Rău 2:45.8; 800 
m liber: 1. VI. Belea 10:38,0; 1500 m 
liber: 1. D. GHEORGHE (CSȘ) 20:01,2 
— nou rec. republican de copii și jun. 
categ. a 11-a, 2. VI. Belea 20:02,2.

p.d., 6. Austria 1 663 p.d., 7. R.F.G.
1 661 p.d., 8. Italia 1 535 p.d. ; schimbul 
HI — 1. R.D.G. 2 673 p.d., 2. România
2 661 p.d., 3. Iugoslavia 2 593 p.d., 4.
Ungaria 2 580 p.d., 5. Cehoslovacia 2 568 
p.d., 6. R.F.G. 2 524 p.d., 7. Austria
2 519 p.d., 8. Italia 2 397 p.d.

După cum se poate vedea, principalii 
adversari ai sportivilor noștri au fost 
Jucătoarele și jucătorii din R.D. Germa
nă. Dintre oaspeți s-au remarcat în 
mod deosebit Elfriede Schiffmama (Aus
tria) cu 433 p.d., Senate Engelhard 
(R.D.G.) cu 412 p.d., Marie Mikulcikova 
(Cehoslovacia) 410 p.d. și L. Vostrac 
(Cehoslovacia) cu 902 p.d.

Jocurile continuă azi de la ora 8,20 
cu ultimele trei schimburi.

Vasile. Măntoiu, Ion Micoroiu și Cristu 
Vînătoru.

® La proba de perechi, care va 
începe mîine, s-au înscris toate țările 
cu cîte două cupluri în afară de Fran
ța și Elveția, care vor participa nu
mai cu cîte un „dublu*.

• Pentru a se crea condiții egale 
participanților la C.M., jucătoarele și 
jucătorii care intră primii pe pistă, sau 
trag ultimii, au ca parteneri sportivi 
români (în afară de concurs) pînă în 
momentul cînd cele 6 piste sînt ocu
pate de concurența oficiali.

LONDRA (Agerpres). — Echipa de 
fotbal a Angliei a intrat în ultima 
etapă a pregătirilor în vederea campio
natului mondial. Antrenorul formației, 
Alf Ramsey, a definitivat lotul de 22 
de jucători care va reprezenta Anglia 
la turneul final. Din lot fac parte: 
Banks, Bonetti, Springett (portari), 
Arm field, Cohen, Wilson, W. Byrne 
(fundași), Stiles, Peters, J. Charlton, 
Flowers, Moore, Hunter (mijlocași), 
Paine, Callaghan, Greaves, Hunt, B. 
Charlton, Ball, Eastham, Connelly și 
Hurst (atacanți). Din lotul inițial de 
27 de fotbaliști s-a renunțat Ia serviciile 
a 5 jucători: Newton, Milne, J. Byrne, 
Tambling și Thompson. Totuși, A. Ram
sey le-a recomandat acestora să-șî men
țină forma sportivă în eventualitatea 
unor indisponibilități sau remanieri ale 
lotului.

Scurte știri externe
BUDAPESTA. — Tată alte rezul

tate din concursul internațional de 
atletism de la Budapesta : masculin : 
400 m plat Zerbest (R. D. Germană) 
46,7 î greutate: Nagy (Ungaria) 
17,80 m; ciocan: Zsivotzki (Ungaria) 
67,88 m ; suliță : Kulcsar (Ungaria) 
79,92 m ; prăjină : Papanicolau 4,80 m. 
Feminin : greutate: Lange (R.D.G.) 
15,95 m; lungime: Kispal 6,02 m.

PARIS. — Competiția automobilis
tică „Cursa de 24 de ore" de la 
Le Mans s-a încheiat cu victoria 
echipajului Bruce Maciaron — Chris 
Amon (Noua Zeelandă) care a stră
bătut 4 843,100 km (359 tururi), cu 
o medie orară de 201,796 km. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipajele 
Miles — Hulme (S.U.A. — Noua 
Zeelandă) și Bucknum — Hutcherson 
(S.U.A.). Primele trei echipaje cla
sate au concurat, pe mașini Ford. La 
concurs au asistat peste 300 000 de 
spectatori. Recordul unui tur a fost 
stabilit de echipajul Curnev — Grant 
cu o medie orară de 230,103 km.

ROMA. — Cea de a 23-a ediție a 
.Cupei Europei Centrale' la fotbal 

' a fost cîstigată de echipa italiană 
| Fiorentina, care a învins în finală 
j (disputată la Florența) cu 1—0 (0—0) 
' formația cehoslovacă Jednota Tren- 
! cin. Unicul gol al partidei a fost 

marcat în minutul 76 de Brugnera.
RIO DE JANEIRO. — Continuin- 

du-și turneul în Brazilia, selecționata 
de fotbal a Cehoslovaciei a jucat la 
Belo Horisonte cu selecționata statu
lui Minas Gerais. Au învins fotba
liștii cehoslovaci cu scorul de 2—0 
(1-0).

PRAGA. -— La Presov s-a disputat 
concursul de motocros contînd pen
tru campionatul mondial clasa 
500 cmc. Pe primul loc s-a clasat 
Friedrichs (R. D. Germană), urmat de 
Bickers (Anglia) și Tibblin (Suedia).

STOCKHOLM. — întilnirea inter
națională triunghiulară de pentatlon 
modern dintre echipele Suediei, R.D. 
Germane și Poloniei, desfășurată la 
Stockholm, s-a încheiat cu victoria 
formației R. D. Germane, care a to
talizat 15 537 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele Suediei

® Printre cei aproape 30 de arbitri 
români secunzi se află și două femei : 
Stela Moidoveanu (Brașov) și Simona 
Tomescu (București).

• întrecerile de azi vor fi conduse 
de trei perechi de arbitri internaționali: 
Iosif Stich (Cehoslovacia), I. Rossi 
(Italia); A. Pfeiffer (R. F. Germană), 
W. Groiss (Austria); L. Toth (Unga

„IZOLAT E“
® Start în campionatul mondial de 

popice !... La capătul pistelor s-au pre
zentat cei șase concurenți. Cine va a- 
runca „prima bilă“ a campionatului ? 
Aplauze .’ Iozef Rakoș, din echipa re
prezentativă a Ungariei, a deschis în
trecerile „mondialelor” de Ia București !

© Locul cel mai căutat al partici
panților ? Umbrarul de sub bătrînii nuci 
ai bazei „Voința", unde „nea” Dinu, 
administratorul, a pus mese și „șezlon
guri". Liniște, trandafiri urcători, vedere 
spre lac !...“

3 Ținea Balaban își face încălzirea. 
Peste cîteva minute va intra la „echipe”.

— Aveți emoții ? — întreb.
— Dv. ce spuneți ?
— Că aveți.
— Am, dar... izolate !
O Puncte foarte vizitate : a) standul 

de reviste și ziare ; b) colțul cu desfa
cerea produselor de artizanat. Lucrurile 
cele mai căutate ? Păpușile mici, îm
brăcate în costume naționale românești.

— Sînt chiar atît de frumoase ? — în
treb pe responsabilă.

— Sînt. Dar mai este ceva. Prima fată

Pînă la 11 iunie, fotbaliștii englezi 
vor mai susține încă 4 meciuri 
verificare după următorul prograț» 
26 iunie cu Finlanda la Helsinki; 21 
iunie cu Norvegia la Oslo; 3 iulie ci 
Danemarca la Copenhaga; 5 iulie ci 
Polonia la Varșovia.

• Din lotul Elveției, antrenat dl
italianul Foni, fae parte printre alții 
Eichmann, Elsener (portari), Brodmann 
Seneiter, Tacchella, Stierli (fundașii 
Armbruster, Kuhn, Durr (mijlocașii 
Allemann, Odermait, Pottier, SchindeA 
holz (atacanți). |

• Directorul tehnic al echipei na
ționale spaniole Jose Vilalonga ari 
probleme în ceea ce privește jucătorii 
care va purta în Anglia tricoul cu nd 
10. Cinci fotbaliști candidează pentra 
acest post: Suarez, Velasquez, Peira 
So sa și Adelardo, |

(15 018 puncte) și Poloniei (13 731 
puncte).

La individual, primul loc a revenii 
lui Karl-Heinz Kutschke (R. D. Gerl 
mană) cu 5 341 puncte, urmat de corn] 
patriotul său Helmut Drews 
puncte și Bo Stenmalm (Suedia^^j 
5 146 puncte.

PRAGA. —• A luat sfîrșit turneul 
internațional masculin de șah de Ia 
Harrachov. Pe primul loc s-ă clăsal 
Furman (U.R.S.S.) cu 12 puncte, uri 
mat de Janosevici (Iugoslavia) ca 
11,5 puncte, Pachman (R. S. Cehei 
slovacă) și Taîmanov (U.R.S.S.) cl 
cîte 11 puncte. Ciocîltea (Românial 
s-a clasat pe locul 9 cu 8 puncte. |

DELMENHORST.^ — în prima zi ] 
fntîlnirii internaționale de natați] 
dintre echipele R. F. Germane ș| 
Olandei, proba de 100 m liber a fo.s| 
ciștigată de Jiskoop (O’,țJ»ida), croi 
nometrat in 56,7. în meciul de poll 
pe apă, R. F. Germană a învins cu 
2—1 formația Olandei.

BARCELONA. — Boxerul Mimoun 
Ben Aii (Spania) este noul campioJ 
european la categoria „cocoș1*.. în 
meciul disputat Ia Barcelona el l-a 
învins la puncte după 15 reprizj^Ag 
italianul Tommas Galii.

ROMA. — Boxerul italian Sandrq 
Mazzinghi a devenit campion al Eu] 
ropei la categoria „mijlocie" (clasa 
juniori), învingîndu-1 prin k.o. tehniJ 
în rundul 12 pe francezul Yolanq 
Leveque.

LONDRA. — Din cele 4 finale ala 
concursului internațional de tenis dd 
la Londra — premergător Wimble 
donului — nu s-au disputat decîi 
două. Aceasta din cauza accidentări 
australianului Tony Roche care era 
angajat în două finale. Titlul la 
simplu a fost cîștigat de Emerson 
(Australia), învingător prin neprezen] 
tarea lui Roche. La simplu feminin 
a terminat învingătoare Franțoisa 
Durr (Franța), care a înțiins-o cu 
6—4, 6—4 pe australiana țudy Te] 
gart. La dublu masculin a cîștiga 
perechea Emerson — Stole, iar la 
dublu femei Baylon (Argentina) -J 
Van Zyl (R.S.A.).

ria) și C. Popescu (România). Aceștic 
sînt ajutați de arbitri scriitori, scorer, 
și marcatori la fiecare bilă.

• Astă-seară se vor cunoaște echipe
le feminine și masculine care vor cu
ceri titlurile de campioni ai lumii. Pro
gramul începe dimineața la 8,20 și se 
va încheia în jurul orei 20, după can 
va avea loc festivitatea de premiere.

care a cumpărat o astfel de păpușă a 
doborît nu știu cîte sute de popice. Ves-| 
tea s-a răspîndit și... !

— Nu înțeleg.
— Dar e limpede : păpușa i-a purtat..]

noroc ! |
• Și acum un „Știați că Știați ca 

la un campionat mondial de popice 
pistele sînt în permanență ocupate 3 
Chiar și atunci cînd în concurs râmînd 
un singur jucător ! Personal, nu știam. 
Am aflat lucrul acesta de la antrenorul) 
lotului nostru, Andrei Alexandru, care 
mi-a explicat că se procedează așa pen
tru a se crea condiții egale tuturor con-! 
curenților. Corect I

@ Arena „Voința” are, bineînțeles, și 
un bufet. Amatorii : iubitorii de popiee. 
Deci, s-a orientat bine responsabilul 
cînd a pus accentul pe... suc !

© La „echipe", bunăoară, fiecare con
curentă trage cîte 100 de bile (50 la 
„pline” și 50 la „izolate"). Rezultate^ 
însă sînt înregistrate de secret a riatuTUB 
trecerii pe... 200 de foi de concurs. Asta 
în prima zi !...

VASILE TOFAN
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