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rcfeuic folosite toate posibilitățile existente
marginea conferinței regionale UCFS Hunedoara

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂf

La Deva, în sala Sfatului popular al re
giunii Hunedoara, s-au desfășurat, recent, 
lucrările conferinței regionale UCFS. Cei 
320 de delegați și invitați au analizat cu 
simț de răspundere activitatea sportivă din 
regiunea Hunedoara, expusă în darea de 
seamă prezentată de tov. AURELIU BUCUR, 
președintele consiliului regional UCFS

SUCCESE REMARCABILE
In perioada de timp analizată în conferin

ță a crescut preocuparea pentru întărirea și 
consolidarea asociațiilor sportive. La tradi
ționalele sparlachiade de vară și iarnă ale 
tineretului, 1a campionatele asociațiilor spor
tive, la „duminicile cultural-sportive" și la 
alte competiții de mase au participat zeci 
de mii de tineri și tinere, iar la prima Spar- 
tachiadă republicană au fost prezenți în în
treceri peste 175 000 de tineri și oameni ai 
muncit 26 000 de tineri și tinere au devenit 
purtători ai Insignei de polisportiv.

Unele rezultate remarcabile au fost obți
nute și în activitatea sportivă de performan
ță. în prezent, în raioanele și orașele regiu
nii există o activitate competițională bogată 
la unele ramuri sportive, ca : fotbal, hand
bal, volei, popice, tenis de masă. Secțiile 
pe ramură de sport afiliate Ia federațiile de 
specialitate se ridică la 533, numărul sporti
vilor legitimați la 6 427, iar al acelora care

au obținut diferite clasificări sportive Ia 
5650.

Iată, de altfel, și cîteva rezultate: echipa 
de volei — juniori — a asociației Știința 
Alba Iulia a cucerit titlul de campioană re
publicană, echipa de fete a asociației Fla
căra din Deva — titlul de campioană repu
blicană școlară, iar formația de handbal a 
elevilor de la școala sportivă din Petroșeni 
a ocupat locul I în campionatul școlilor 
sportive din țară. La acestea se mai pot a- 
dăuga titlurile de campioană republicană a 
centrelor universitare (echipa de fotbal a 
asociației Știința Petroșeni), cel de campion 
republican la box (juniorul Șt. Bene, de la 
asociația sportivă Aurul — Barza) și la lupte 
(juniorul Ion Stoica, de la Constructorul — 
Hunedoara), aeromodelism și navomodelism 
(L. Ciortan și I. Nagy — de la asociația 
sportivă preparația — Petrila) ș.a.

BALANȚA MINUSURILOR ESTE TOTUȘI 
MAI GREA

Tov. IOACHIM MOGA, secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al P.M.R., a 
subliniat insâ in cus intui rostit la confe
rința consiliului regional UCFS, că „față de
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX a României a întrecu!
ÎN EAZA EINALELOR c«9-7formatiaU.R.S.S.,

ROMÂNIA- CEHOSLOVACIA, 
in preliminariile campionatului mondial de fotbal

BERLIN 28 (prin telefon). Azi 
upă-amiază, pe ringul insta- 
it in Werner Seelenbinder 
falie s-au disputat meciurile 
in cadrul semifinalelor cam- 
ionatelor europene de box la 
din cele 10 categorii de greu- 

ate. în cel de al doilea meci al 
reuniunii, reprezentantul nostru 
i categoria muică, Constantin 
nucă, l-a întilnit pe polonezul 
crzupzak. La 'sfirșitul unui 
aeci foarte strîns, în care supe- 
ioritatea tehnică a fost de păr
ea boxerului român, juriul l-a 
•referat pc Scrzupzak. Resimțin- 
lu-se în urma unui accident 
fractura osului nazal) suferit 
n Olanda, și incomplet restabi- 
it, Ciucă a boxat reținut și a 
Jtat schimburile de lovituri în 

upta de aproape. Acest lucru 
:ra și firesc, deoarece adversa- 
mi său era mai scund, și deci 
ivantajat în lupta «corp la corp. 
Tactica lui Ciucă a reușit nu
mi în primele două reprize, 
itît timp cit reprezentantul nos- 
••u a avut resurse fizice și a 
J să se impună. El a boxat 
ruoos, s-a deplasat excelent, 

1 contrat precis la fiecare atac 
il box^fului polonez și, după 
louă reprize avea avantaj. In 
ultima parte a meciului, boxe
rul polonez, cu o pregătire fizi
că deosebită, a atacat dezlăn
țuit, și-a impus lupta de a- 
proape, a punctat mai mult și 
a cîștigat repriza. Acest final 
de meci i-a determinat, de alt
fel, pe trew din cei cinci arbitri 
judecători (England — Anglia, 
,Sutler — R. F.G. și Arwen — 
Suedia) să-1 prefere învingător 
pe Scrzupzak. Ceilalți, Pica — 
Italia și Safik — Turcia l-au 
dat învingător pe reprezentantul 
nostru.

Un meci foarte disputat a 
avut loc la categoria muscă, 
între Freistadt (R.F.G.) și Mc

Clouski (Scoția). Meciul a fost 
presărat cu multe schimburi fru
moase de lovituri de la primul 
și pină la ultimul sunet de gong. 
Cu un final mai bun, Freistadt 
a cîștigat la puiAtte. La catego
ria pană campionul olimpic Ste- 
pașkin (U.R.S.S.) a obținut vic
toria mai greu decît ne aștep
tam, în fața scoțianului Bucha
nan. Decizie, de asemenea, dată 
cu 3—2. In cealaltă semifinală 
a categoriei pană boxerul Hub- 
ner (R.D.G.) s-a comportat foar
te bine în fata polonezului 
Bendig. Acesta din urmă, numai 
datorită unui plus de tehnici
tate a obținut victoria la punc
te. La categoria ușoară, Ras
mussen (Danemarca) l-a învins 
la puncte intr-un mori echili
brat pe austriacul Konig, iar 
Kulej (Polonia) s-a calificat în 
finale fără să susțină partida 
de azi. Adversarul său, italia
nul Fasoli, rănit la arcadă din 
meciul precedent, a cedat prin 
neprezentare.

(Continuare în pag. a S-a)

campioană olimpică 
Ia Tokio!

Echipa de floretă băieți a 
României a fost vineri perfor
mera concursului internațio
nal de la Floreasca. O primă 
victorie la reprezentativa Un
gariei cu 10—6 (Falb, Csipler 
și Drîmbă cîte trei victorii, 
iar Mureșanu una, respectiv, ; 
Kamuti, Szabo cîte două victo- j 
rii, Gyarmati și Periamoși cite 
una) a dat aripi trăgătorilor 
noștri mai ales pentru meciul 
următor cu Polonia.

începutul a aparținut polo
nezilor care au punctat de 
două ori consecutiv prin 
Franke (5—2 cu Drîmbă) și 
Wojda(5—4cu Mureșanu).Tră
gătorii noștri egalează (Falb — 
Lișewski 5—1 șl Șt. Csipler — 
Skrudlic 5—3), apoi preiau 
conducerea prin Mureșanu, 
care dispune de Franke cu

(Continuare în pag. a 4-a)

De la stingă : Haidu, Popa, Mateianu, l’îrcălab (România) și Masopust, Schroif și Lala (Ceho
slovacia).

văzuți de NEAGU RĂDULESCU

Știința Timișoara la a doua victorie 
în turneul final feminin la handbal

PETROȘENI, 28 (prin tele
fon de la trimisul nostru). în 
cea de-a doua etapă a turneu
lui final al campionatului re
publican feminin de handbal, 
Știința Timișoara și Mureșul Tg. 
Mureș au jucat de la egal o re
priză. Știința a acționat reți
nut în această parte a partidei, 
dînd posibilitate adversarelor 
să-și organizeze apărarea. După 
pauză însă, studentele sporesc 
ritmul de joc, atacă pe un front 
din ce în ce mai larg și Mure

șul nu mai poate face față ofen
sivei decît prin faulturi la semi
cerc. Ca urmare, Știința benefi
ciază de trei aruncări de la 7 
metri, toate fructificate de Ne- 
metz (cca mai bună de pe teren), 
al patrulea gol fiind realizat de 
Angela Moșu. Scor final : 6—2 
(2—2) pentru Știința Timișoara. 
Partida a fost condusă mulțu-

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 6-a)

Mîine, meciul cu Cehoslova
cia..

Al doilea meci al nostru din 
preliminariile „mondialelor*, 
dar parcă ești tentat să-l consi
deri adevăratul debut 1 Sigur, 
n-am privit cu ușurință nici 
partida de acum patru săp 
tămîni, cea cu Turcia. Totuși, 
faptul că jucam la București, 
cu un adversar în fata căruia 
repurtasem repetate victorii, 
iar apoi rezultatul de 3—0 
pentru noi, ne fac azi să pri
vim jocul de la 2 mai ca pe 
un fel de „încălzire" a selec
ționatei noastre înaintea sui
tei de partide dificile care-i 
stau de acum înainte în fată.

De la 2 mai, echipa noastră 
și-a continuat „rodajul". Me
ciurile de campionat, cele de 
verificare susținute în compa
nia unor echipe străine, antre
namentele în comun au conturat 
și mai bine lotul, au netezit 
drumul selecționerilor către gă
sirea celui mai bun „unspreze
ce*.

Finaliștii campionatului mon
dial, jucătorii cu atîtea prezen
te în diverse selecționate ale 
continentului, valoroșii fotba
liști cehoslovaci sînt mîine par
tenerii noștri de întrecere. Vom

vedea, deci, la lucru una din 
cele mai bune reprezentative 
din lume, într-un joc cu atît 
mai important, cu cît el se 
desfășoară în cadrul unei com
petiții oficiale și în care oas
peții noștri sînt obligati (îi o- 
bligă „cartea de vizită* și do
rința de a face parte dintre 
finaliștii turnelui de la Lon

dra) să dea tot ce pot, rezul
tatul avînd pentru ei caracter 
decisiv. In aceste rînduri, o 
prezentare a echipei cehoslova
ce ar apărea de prisos. O forma
ție în care apar Schroif, Lala, 
Popluhar, Pluskal, Pospichal, 
Masopust, Bomba se recoman-

RADU URZICEANU 
(Continuare in pag. a 5-a)

Fotbaliștii cehoslovaci au sosit ieri in Capitală
Aseară a sosit în Capitală re

prezentativa de fotbal a Ceho
slovaciei. Conducătorul delega
ției Vladimir Lipanscky ne-a de
clarat : „Echipa noastră este 
bine pregătită. Știm că ne aș
teaptă un meci foarte greu*. 
Căpitanul echipei Masopust 
ne-a spus : „Formația română 
este favorita întîlnirii de dumi
nică, în special datorită avanta

jului terenului. Sint convins cd 
va fi un joc dificil pentru noi, 
dar vom face totul pentru a 
avea o comportare cît mai bună'.

Tot aseară a venit la Bucu
rești, de la Milano, antrenorul 
principal al echipei naționale a 
Portugaliei, Otto Gloria. El esta 
însoțit de doi ziariști din Lisa
bona.
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ACTUALITATEA SPORTIVA
• MIHAELA PENES 

CONCUREAZĂ 
LA HAGEN

La ediția din acest an a tra
diționalului concurs interna
țional de atletism de la Hagen
(R.F.G.) participă și campi
oana noastră olimpică MIHAE
LA PENEȘ. Ea a pleaat ieri 
spre Hagen însoțită de antre
norul Lixandru Pândele.

® CICLIȘTII ROMÂNI 
PARHCIPĂ LA „CUPA 

L’HUMANITE"
Ieri dimineață a plecat la 

Paris o delegație de cicliști 
români care va participa la 
întrecerea de fond dotată cu 
„Cupa l’Humanite“. Din dele
gație fac parte cicliștii Gh. 
Bădără, Emil Rusu. C. Ciocan. 
N. Ciumele și Gh. Suciu. în
trecerea se desfășoară astăzi 
și mîine pe ruta Paris — 
Rouen — paris.’

• INTILNIRE DE PO
PICE UNGARIA - 
ROMÂNIA

Reprezentativele de popice 
ale țării noastre au părăsit 
vineri Capitala cu destinația 
Budapesta, unde vor întîlrii 
duminică selecționatele R. P. 
Ungare. Au făcut deplasarea 
următorii sportivi : fete: — 
Cornelia Grecu, Elena Tran
dafir, Cornelia Moldoveanu, 
Vavila Tuțică, Ileana Gearfaș, 
Margareta Szemani, Crista 
Szocs. Băieți — P. Purje, C. 
Vînătoru, T. Szemani, V. Mîn- 
toiu, C. Radulescu, C. Dumi
tru și I. Micoroiu.

® LUPTĂTORII JAPO
NEZI DIN NOU LA 
BUCUREȘTI

Iubitorii sportului luptelor 
din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească din nou evolu
ția renumiților luptători de 
„libere" din Japonia. în ziua 
de 8 iunie, pe podiumul in
stalat la patinoarul din parcul 
„23 August", vor avea loc me
ciurile dintre reprezentativele

R. P. Române și Japoniei. Din 
echipa oaspeților fac parte 
campioni mondiali și olimpici, 
printre care Yosida, Horiuchi 
și Watanabe.

Campionul mondial Iwao 
Horiuchi, categoria 70 kg.

• „CUPA STEAUA" 
LA CĂLĂRIE

Mîine dimineață, călăreții 
fruntași din cluburile bucu- 
reștene Știința, Dinamo și 
Steaua se întîlnesc în cadrul 
concursului dotat cu „CUPA 
STEAUA”. Programul compe

tiției cuprinde probe de dre
saj (de la ora 8) și obstacole 
(de la ora 10) în care vor e- 
volua, printre alții : N. Mi- 
halcea, D. Velicu, V. Pinciu, 
V. Bărbuceanu, c. Vlad și Gh. 
Langa. Intrarea liberă.

O „ALL STARS" - SE
LECȚIONATA BRASOV 

106-62
SIBIU, 28 (prin telefon). Pe 

terenul Luceafărul a avut loc 
meciul demonstrativ dintre 
selecționata „AII Stars” și cea 
a regiunii Brașov. Oaspeții 
s-au impus autoritar : 106—62 
(51—12). Au înscris Howell 
(26), Gambee (26), Greer (12), 
Schayes (10), Costello (10), 
Thurmond (6), Meschery (6), 
Ohl (4), Embry (4) și Bates 
(2), respectiv Frantz (26), Bir- 
san (12), Tedula (4), Zereleș 
(7), Reisenbliicher (6), Dumi
trescu (3), Albu II (2) și Dakay 
(2). Astăzi la Timișoara (pe 
stadionul 1 Mai) și mîine la 
Constanța (Sala sporturilor, 
de la ora 20,00) au loc ulti
mele demonstrații ale selec
ționatei profesioniste ameri
cane. (I. Ionescu-coresp.).
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SUCCES! I
Selecții, verificări, antrenamente și iar | 

verificări. Cu adversari mai tari, cu alții ■ 
mai... |

De-acum, gata! Avem o echipă! Un- | 
sprezece oameni. Unii au susținut că la 
apărare trebuie să joace... De acord ! Alții | 
au fost de părere că pe stînga ar fi ■ 
mai bun... De acord! Și cu soluțiile pro- g 
puse pentru linia de mijlocași. La urma- | 
urmei, părerile de orice fel au pornit 
din dorința ca echipa noastră națională I 
să fie cit mai hună, cit mai puternică. ■

Antrenorii Oană și Covaci au cernut 
și au tot cernut și au hotărit. Asta să fie I 
echipa! Mai se îndoiește cineva că Oană ■ 
și Covaci nu doresc să învingem? Oho! I

Așadar, aceasta e echipa! A noastră! ■

ACTUALITATEA SPORTIVA
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Să-i urăm din toată inima succes, să fim din toată I 
inima alături de ea ! A greșit unul o dată, să avem ■ 
răbdare. Să-1 ajutăm ! _

Curaj băieți 1 Și calm, dar nu încet. Jucați cum | 
v-au spus antrenorii, mai bine decît ați jucat vreodată 1 ■

Capul sus! Jucați acasă, pe stadionul care vă e g 
atit de familiar, în fața publicului care dorește, ca | 
și voi, victoria. Și să plecați spre vestiare tot cu 
capul sus, cu conștiința datoriei împlinite.

Iar noi nu vom conteni să vă susținem, să vă dăm ■ 
aripi. g

Iar tu, Tudorică, să nu cumva să lipsești de la | 
locul tău. Auzi ? Să sufli, măi omule, în trompeta 
aia, să se audă pînă departe, să freamăte tribunele, ca I 
la San Siro... ■

Deci, băieți, ne-am înțeles 2 g
MIRCEA COSTEA



Goicele în întrecere
De la Segarcea, ținem drumul care coboară spre 

Dunăre și după o oră de mers cu mașina intrăm 
în Goicea Mică. Satul e în sărbătoare. Steaguri^ 
flori, panouri cu succesele obținute în muncă de' 
cooperatorii de aici. O săgeată ne arată drumul 
spre noul stadion. Ne îndreptăm într-acolo. Tribu
nele sînt pline. Astăzi, cu ocazia inaugurării acestui 
frumos stadion, va avea loc o „duminică cultural- 
sportivă". In așteptarea festivității de deschidere,

Demonstrația luptătorilor din orașul Craiova a fost 
răsplătită cu aplauze la „scenă deschisă1'. Cel mai 
mult au plăcut „liberele". Amintim că Intr-un ase
menea concurs sătesc a evoluat întiia oară și cam

pionul nostru național Nicolae Martinescu

țăranii cooperatori din Goicea Mică explică oaspe
ților veniți aici din satele vecine cum au realizat 
această splendidă bază sportivă.

— La început, spune moș Pîrvu, tinerii s-au apu
cat să facă un teren de handbal. Apoi, unul de 
fotbal, altul de volei, că vorba aia: pofta vine 
mîncînd. Noi, ăștia mai vîrstnici, stăm și ne uitam 
la ei. Ce să ne băgăm unde nu ne pricepem ? Am
bițioși, au învins pe unii, pe alții și au intrat „în 
raion". Începuse să vină la meciurile lor tot mai 

multă lume. Nu mai puteam sta cu mîinile în sin. 
Am pus umărul

Marșul fanfarei întrerupe discuția. Pe stadion își 
fac apariția sportivii satului. în frunte pășesc ste
garii. în urma lor, pionierii ou brațele încărcate de 
liliac și bujori. Defilează apoi atleții, handbaliștii, 
gimnaștii, cicliștii, luptătorii, fotbaliștii, echipele 
artistice ale căminului cultural, formațiile sportive 
din comunele vecine și din orașul Craiova, invitate 
aici, cu acest prilej.

încep întrecerile sportive. Aplauze, emoții, pro
nosticuri...

Părăsim pentru un moment stadionul și ne ducem 
în satul vecin, la Goicea Mare. întrecerea creatoare 
dintre aceste două sate ne este cunoscută. întîi, cei 
din Goicea Mică și-au înălțat cămin cultural. A 
urmat cămin cultural, plus parc de odihnă și dis
tracții (cu colț zoologic — urși, cerbi, vulpi etc.) în 
Goicea Mare. Răspunsul celor din Goicea Mică a 
fost prompt: parc de distracții, plus stadion cu 
pistă de atletism ș.a. A urmat stadion, plus teatru 
de vară în Goicea Mare. Goicea Mică a răspuns 
cu teatru de vară, plus debarcader amenajat pe apa 
Deznățuiului, unde în această „duminică cultural- 
sportivă" au loc primele întreceri cu ambarcații 
sportive. întrecerea continuă...

Deci, nu am fost de loc suiprinși când pe stadio
nul din Goicea Mare avea loc tot o „duminică cul- 
tural-sportivă", organizată cu prilejul inaugurării ba
zei. După impresionanta festivitate de deschidere, 
am asistat în continuare la întrecerile de fotbal, 
volei, handbal, atletism etc. De un frumos succes 
s-a bucurat demonstrația luptătorilor craioveni și 
reprizele de gimnastică ale elevilor din comunele 
vecine.

Au fost două „duminici cultural-sportive“ perfect 
organizate (oameni de ordine, arbitrii cei mai buni 
din regiune, programe scrise la mașină etc). Goi- 
cele. aflate în întrecerea pentru frumos, au depășit 
toate așteptările ! E meritul celor doi președinți ai 
cooperativelor de producție — Dumitru Dinișor 
(Goicea Mare) și Marin Teau (Goicea Mică) — a 
președinților asociațiilor sportive Ion Fojică (Goicea 
Mică) și Nicolae Dinișor (Goicea Mare), a tuturor 
țăranilor cooperatori din aceste două sate vecine, 
care prin munca lor au adăugat la frumoasele suc
cese obținute în întâmpinarea Congresului partidu
lui și aceste valori cultural-sportive.

Text: VASILE TOFAN 
Fotografii: PAUL ROMOȘAN

COLTUL

uPĂDUREA CU LILIAC"
Am ajuns la Baia 

de Aramă In zorii di
mineții. Un soare pri- 
măvăratic ne mînglia 
chipurile. Unii erau de 
părere că un popas de 
un ceas sau chiar două 
nu strică . Cei mai 
mulți însă simfeau par
că suavul miros al „pă
durii cu liliac", cu toa
te că pînă la ea mal 
erau vreo clțiva kilo
metri buni de mers. 
In zare, pe drumul 
trasat parcă de mina 
unui proiectant, se 
prolilau maiestuoșii 
munți ai Cernei. O fă- 
rlmă de vreme, atît 
cit să privim peisajul 
ce ne aștepta. Atît 

numai și iată-ne din 
nou la drum.

Treclnd prin comu-

ina Ponoarele, cale de 
■5 kilometri, am ajuns 
pe nesimțite la poalele 
muntelui. Dar de-aici. 
Încotro ? —- ne-am
întrebat. In peștera de 
la Ponoare, ce șerpu
iește sub munte mai 
mult de-o mie de me
tri, pe podul natural 
de piatră săpat în 
munte timp de mile
nii, la lacul cu multe 
izvoare sau în „pădu
rea cu liliac" ? Iată 
o „încurcătură" pe 
care n-o prevăzusem 
nici unul. Da, toate a- 
ceste splendide crea
ții ale naturii erau aici 
în preajma comunei 
Ponoare. Mirosul lilia
cului însă ne învăluia, 
ne chema din toate 
părțile spre pădure.

Ciorchinii albi, roz, 
sau roșii pînă la vio
let ne primeau cu gin
gășie. Nu vom putea 
uita vreodată minuna
ta pădure din comuna 
Ponoare, cunoscută L. 
numai în regiunea Ol
tenia ci și în întreaga 
țară. Aici vin oameni 
din toate colțurile ță
rii, mai ales acum la[ 
sfîrșit de primăvară, 
cînd înflorește liliacul. 
Aici am stat și noi cî- 
teva ore de neuitat.

Și n-am luat cu noi 
nici măcar o floare. 
Mai sînt atiția care 
vor să se bucure de 
parfumul lor...

GH. CLIBA
din Comisia centrală 
de turism și alpinism

Un sezon bogat pentru cicloluriștii din Capitală

Cu prilejul acestei „duminici cultural-sportive" au fost invitați și sportivii comunei Circa, lată-i pe cei mai mici 
sportivi executuid o frumoasă repriză de gimnastică pe stadionul 23 August din satul Goicea Mare

DIN POSTA ZILEI
CURS DE INSTRUCTORI SPORTIVI

Consiliul asociației sportive Rafino
rul Ploiești a organizat, cu sprijinul 
clubului Petrolul, un curs de instruc
tori sportivi pentru disciplinele : hand
bal, popice, șah, fotbal și tenis de 
masă. Cursul a fost absolvit de un 
număr de 18 tineri. Calificative bune 
t» obținut L Gieorghe (handbal], N. 

Topșa (fotbal), C. Ionescu (tenis de 
masă).

G. Alexandrescu și C. Negulescu 
corespondenți

CAMPIONATUL REGIUNII 
CRIȘANA LA VOLEI

Competiția rezervată echipelor de 
volei din regiunea noastră este în 

plină desfășurare și întrunește la start 
10 formații de băieți și 8 de fete. 
De o bună comportare au dat dovadă 
pînă acum voleibaliștii de la Coope
ratorul Șimleu și de la Știința Ora
dea — care conduc în clasament cu 
cîte 8 puncte. La fete, pe primele 
locuri sînt Cooperatorul Șimleu, Vic- 
toria-Băi și Știința Oradea.

Ilie Ghișa
corespondent regional

Drumeția pe biciclete a devenit de
osebit de populară în ultimii ani. în 
Capitală, de pildă, rar trece o dumi
nică în care să nu vezi în jurul ora
șului zeci și zeci de tineri și vîrstnici 
pedalînd de zor. în vara aceasta ci- 
cioturiștii bucureșteni vor avea un 
program bogat, din care nu vor lipsi 
excursiile de o zi, sau de mai lungă 
durată.

Recent am răsfoit „calendarul com- 
petițional" al subcomisiei orășenești 
de cicloturism în care sînt trecute 
numeroasele acțiuni ale acestei veri. 
Excursiile pe biciclete se organi
zează, după cum e și firesc, ținînd 
cont de posibilitățile participanțllor. 
începătorii au prevăzute în calendar 
excursii scurte de 40—60 km, iar 
avansații trasee care măsoară 200— 
500 km. Excursiile organizate în di
ferite localități sau centre turistice 
sînt deosebit de instructive, ele pri
lejuind vizitarea unor obiective in
dustriale, muzee, unități ale agri
culturii noastre socialiste etc.

în lunile de vară, cicloturismul bucu- 
reștean prevede un număr mare de 
acțiuni. începătorii, de pildă, vor 
face în ziua de 13 iunie o frumoasă 
excursie la Snagov (dus și întors 
80 km), iar în ziua de 27 iunie un 
număr mare de elevi, posesori de 
biciclete, vor merge la Lacul Căldă- 
rușani și împrejurimi. Cluburile Fla
căra, Constructorul și Gloria vor or
ganiza excursii la Uzinele 1 Mai 

Ploiești, G.A.S. Afumați, Studioul ci
nematografic Buftea și G.A.S. Mogo- 
șoaia. Nu lipsește din program nici 
vizitarea locurilor pline de pitoresc 
din împrejurimile Capitalei : ștrandul 
Argeș-Mihăilești, pădurea Brănești, 
parcul Mogoșoaia etc.

Asociația sportivă Construcții- 
Transporturi din cadrul M.T.Tc. și 
clubul Voința vor organiza excursii 
la Șantierele navale Giurgiu (160 km) 
și la minele de sare de la Slănic Pra
hova (200 km). Dintre excursiile de 
lungă durată amintim pe cele orga
nizate de asociația sportivă Grivița 
Roșie în colaborare cu comisia de 
resort a consiliului regional UCFS 
Dobrogea — vizitarea litoralului 
Mării Negre și de clubul sportiv al 
Uzinelor „23 August" — traversarea 
Văii Bistriței, Oltului și Prahovei.

După cum ne-a declarat președin
tele subcomisiei orășenești de ciclo
turism, Iov. Tănase Ignat, sezonul de 
vară va fi cît se poate de bogat, atît 
în excursii cît și în participanți. Do
vadă ? Primele ieșiri din această prț 
măvară, cînd s-au înregistrat parti
cipări masive.

Trebuie să mai adăugăm și un alt 
fapt care va contribui la intensifica
rea activității cicloturistice și anume 
acela că asociațiile și cluburile spor
tive se întrec între ele pentru cuce
rirea cupei oferită de Consiliul oră
șenesc UCFS.

I. Ii.



Pe meleaguri maramureșene Q A ME NI ȘI LOCURI
„în fata aceasta am încredere I 

Dacă se va pregăti cum se cuvine, va 
pîKea face parte din lotul sportivilor 
r mâni care vor pleca la Mexico 
City...".

Era multă pasiune în vocea omului 
de la tribună. Stătea pe jumătate aple- 

ascul- 
să 
le

le 
ia

ca 
si-

K

cat spre sală, privind în ochii 
tătorilor de parcă ar fi vrut 
cerceteze tuturor sufletul și să 
sufle propriile-i convingeri.

Eram la o ședință. O ședință 
multe altele, și cum, în asemenea 
tuatii, din cînd în cînd gîndurile fu; 
aiurea spre oameni și întâmplări cu 
care te-ai întâlnit demult, pierdusem 
contactul nemijlocit cu cei care vor
beau la tribună, acum. Tînărul acesta 
atît de categoric, vocea încărcată de 
sentimentul profund al convingerilor 
absolute mă readusese în cea mai 
strictă actualitate. De altfel, nu eram 
singurul „magnetizat”. Murmurul vo
cilor din sală se stinsese și toată lu
mea îl asculta. M-am întors spre ve
cinul «meu, bătrînul și veșnic tînărul 
atlet maramureșean „Moșco’ (Ferdi
nand Moscovici).

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
articolul «Musafirii" se arăta 
jucători de fotbal de la Me-

® în 
că unii 
talul Tîrgoviște uită deseori să... lu
creze în producție.

Inginerul EUGEN CRISTESCU, di
rectorul uzinei de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, ne-a răspuns că cele sem
nalate de ziar au fost constatate și 
de conducerea uzinei. Unele abateri 
au fost sancționate exemplar. în con
tinuare se arată că abaterile de la 
regulamentul de ordine interioară au 
fost săvîrșite datorită unor atitudini 
îngăduitoare din partea unor șeii de 
ateliere, simpatizant! ai fotbalului. 
Li s-a cerut șefilor de secții să lie 
foate exigenți cu sportivii în viitor.

De asemenea, la redacție s-au pri
mit răspunsuri de la jucătorii de 
fotbal Titi Ionescu, Haralambie 
Oteanu, Radu Grancea și Mihai Bu- 
ciumeanu, care s-au angajat să nu 
„se mai lase „duși" de unii suporteri 

V ai echipei și să participe regulat în 
procesul de producție al uzinei.

• „C.I.L. Blaj din nou la ordinea 
zilei", s-a intilulat materialul în cate 
au lost criticați o 
de fotbal pentru 
ciplină.

In legătură cu 
primit un răspuns 
ional UCFS Mediaș în care ne scrie > 
„Situația semnalată de ziar a fost ana
lizată într-o ședință de birou, luin- 
du-se măsuri pentru remedierea lîp- 
surihiț arătate. Jucătorii de fotbal 
care au săvârșit abateri au fost sanc
ționați, iar membrii consiliului aso
ciației care au manifestat toleranță 
față de abateri au fost schimbați din 
muncă. în consiliul asociației au fost 
aleși oameni competenți și cu dra
goste față de această activitate".

, * „Exigență in selecție și pregă-
'Tire, dar nu numai atîU." a fost titlul 
unei analize în care se arăta slaba 
preocupare manifestată de către con
ducerea Școlii medii mixte nr. 4 — - 
cu program special de educație fizică 
—din Timișoara in această problemă.

„Materialul
școlii noastre

parte din jucătorii 
abateri de la dis-

acest articol am 
de la consiliul ra-

privind activitatea 
corespunde realității,

ȘTIRI DIN DEUUNEA 
BRAȘOV

a Poligonului de tir al „Stea
gului roșu** i se fac în aceste zile 
numeroase reamenajări. După 
terminarea acestora poligonul de 
la poalele Tîmpei va avea o în
fățișare compl-t nouă. Cele 13 li
nii de tragere sînt modernizate 
înlocuindu-se vechile paturi și ins
talațiile. Sînt în stadiu avansat și 
renovările ce se fac magaziilor 
pentru materiale. Peste puțin timp 
lucrările de reamenajare a poli
gonului vor fi terminate.

• în multe din asociațiile spor
tive din Brașov se inițiază „lunea 
sportivă/*, zi în care tinerii dor
nici de afirmare vor evolua pe 
majoritatea terenurilor sportive 
din Brașov care în această zi din 

' săptămînă sînt mai puțin solici- 
1 tate. Pentru început se vor orga- 
I niza competiții la volei, tir și 
i fotbal.

Carol Gruia, coresp. reg.

vorbește ? îl în-— Cine-i cel care 
treb pe șoptite.

— Profesorul de 
Navodarschi, de la 
ției...

— Și fata ?
— Cristina Strimbeli. Atletă. Alear

gă 100 și 200 m plat. în ultima vreme, 
s-a hotărît dintr-o dată „să se repro
fileze” pe 500 m (400, la drept vor
bind)...

— Și crezi că profesorul nu se en
tuziasmează gratuit...

— Eu știu ? Cert este că fata are 
calități deosebite.

Sighetui Marmației și Mexico City. 
Cristina Strimbeli și Betty Cuthbert.

Sighetui Marmației I Există aci în 
Maramureș un vechi cîntec ale cărui 
versuri de început sună așa : „Cîtu-i 
Maramureșu', nu-i flăcău ca eu și tu. 
Nici oraș ca Sighetu..." Se află în 
aceste versuri un cumul de sentimente 
care înmănunchează mîndria, încrede
rea și dragostea pentru meleagurile na
tale. Și Navodarschi din Sighetui Mar
mației dorește ca în Mexico City în

educație fizică 
Sighetui Marma-

— ne scrie direcția Școlii medii nr. 4 
din Timișoara. El ne-a ajutat mult în 
orientarea activității viitoare, pe dru
mul sporirii exigenței în selecție și 
pregătire. In urma apariției articolu
lui, profesorii și elevii au purtat nu
meroase discuții. Ca un prim rezultat, 
putem anunța că procentajul promo- 
vațiior la învățătură a crescut în tri
mestrul II cu 17 % față de trimestrul I. 
Elevul Lazăr Pîrvu, care a fost cri
ticat în articol, a promovat la toate 
materiile. De asemenea, s-a observat 
o creștere simțitoare a interesului 
față de pregătirea fizică generată și 
specială. Așa se explică rezultatele 
obținute la competițiile la care am 
participat. Iată cîteva rezultate obți
nute la campionatele școlilor cu pro
fil de educație fizică: gimnastică 
fete — locul 4 față de locul 9 anul 
trecut ; locul I la gimnastică junioare 
II individual ; locul I la handbal fete; 
locul IU la handbal băieți".

® în articolul „întrebări care aș
teaptă și răspuns" se arăta slaba par
ticipare și pregătirea necorespunză
toare a elevilor din raionul Piatra 
Neamț la diferite concursuri. Secțiu
nea de învățămînt a Sfatului popular 
al raionului Piatra Neamț ne-a răs
puns că a analizat temeinic materia
lul publicat și este în întregime de 
acord cu cele inserate. Aceste lip
suri se daloresc slabei preocupări a 
profesorilor de educație fizică. Ne
justificată a lost, de pildă, slaba par
ticipare a elevilor de la școala medie 
Roznov. Prof. Silvia Bigiu făcîndu-se 
vinovată de această situație, i s-a 
pu» în vedere să-și îmbunătățească 
activitatea. „Sperăm — se spune în 
răspuns — că prin ajutorul primit 
din partea ziarului activitatea spor
tivă din școlile medii din raionul 
Piatra Neamț să se schimbe in bine".

1! A trecut mai mult de o lună de la 
ș data cînd a început să se desfășoare 
J — în toată țara — tradiționala com- 
< petiție sportivă de mase: Spartachiada 
J de vară a tineretului. O vizită recentă 
! în regiunea Cluj ne-a prilejuit con- 
' statări pe care ie consemnăm în cele 
' ce urmează :

LA „CLUJEANA"

de 
de 
se

Majoritatea celor aproape 4 000 
membri ai UCFS de la fabrica 
piele și încălțăminte «Clujeana* 
vor număra printre participanții la în
trecerile primei etape a Spartachiadei 
de vară. Deocamdată, sportivii își 
dispută întâietatea la șah (100), popice 
(peste 120), tenis de masă (65) și fot
bal (aproape 150). Pe listele de 
concurs au și apărut primii eviden
tial : Liviu Sabău, Ion Bogăție, Iosif 
Bugnaru, la șah, Mihai Lucaci și Ște
fan Sigheti la popice, Alexandru Ma- 
teiaș, Gh. Gașpar și Eugen Silaghi 
ia tenis de masă. La fotbal, toti sînt... 
buni 1 Interlocutorii noștri n-au putut 
să ne indice... favoriti.

— Pe cînd startul la celelalte 9 dis
cipline sportive ?, i-am întrebat pe 
cîțiva activiști sportivi de la Clujeana.

Am fost asigurați că în zilele ce 
vor urma vizitei noastre 150 de atleți, 
120 de cicliști, 1600 de gimnaști și 
gimnaste și mulți alți halterofili, îno
tători etc. vor porni întrecerea.

Hotărît, este timpul l.„

și Cristina Strimbeli din 
Pentru că are încredere

Flaviu Jula și Lu
au elevi pe Vasile 
Andrei Cumbachw 
Frond (19).

1968 să fie 
orașul lui. 
în talentul ei, pentru că e din Mara
mureș, pentru că are acum abia li» 
ani. vîrsta tuturor posibilităților—

A doua zi am stat la o vorbă lungă 
cu alți oameni din Maramureș : «Moș
co”, A. Sîrbovan, „maistrul" boxerilor 
din Baia Mare, Flaviu Jula și Lu
dovic Lopșanschi, doi oameni care vor 
să îndrepte „corabia” luptătorilor băi- 
măreni spre țărmuri mai însorite. Tot
deauna am avut pentru luptători o 
afecțiune particulară. Au o bărbăție 
exteriorizată concret în precizia și si
guranța care le subliniază fiecare 
gest, fiecare vorbă. Și cit sînt de 
scumpi la vorbă ! 
dovic Lopșanschi 
Pop (20 de ani), 
(19) și Alexandru

Tînărul „Moșco" lucrează cu Vasile 
Coș (16 ani) „foarte talentat". Profe
soara Elena Marinescu cu Iosif Rusa 
și Ana Dănut-

Și în fiecare după-amiază, pe sta
dionul de sub „Dealul Florilor”, pe 
cel din Sighet, în Sala sporturilor din 
Baia Mare sau în sal?, maestrului 
Alexandru Csipler („120 de copii au 
venit în primăvara aceasta, la scrima, 
la mine") zeci și sute de adolescenți 
execută de nenumărate ori procedeele 
sau exercițiile dictate de antrenori.

Și Navodarschi, Moscovici, Csipler, 
Jula, Elena Marinescu sau Sîrbovan 
ca și elevii lor, ca și alți antrenori și 
sportivi de pretutindeni stăruie în tot 
ce fac, gîndindu-se la întâmplările 
viitoare din îndepărtatul Mexic.

V. P.

Centru de antrenament
la Sighișoara

La Sighișoara este din nou mul
tă animație pe stadionul Faianța ! 
Comisia orășenească de atletism, 
nou aleasă, a pornit serios la 
treabă. Au început concursurile 
la care s-au prezentat numeroși 
tineri și copii, după ce, în prea
labil, medicii sportivi și-au dat a- 
vizul asupra sănătății fiecăruia. 
La concursurile de selecție au 
luat parte pînă acum peste 200 
de juniori și junioare și numeroși 
copii.

Cei selecționați au fost înscriși 
la centrul de antrenament unde 
se pregătesc sub conducerea unor 
cadre cu experiență (prof. Al. 
Berghian, Claudia Butuc, B. Ugi, 
Ecaterina Ticlti). După primele an
trenamente profesorii au și des
coperit o serie de tineri foarte 
talentati ca : Al. Orban, Edith Ba
laș, Al. Chirilescu, B. Duca etc.

ION TURJAN-coresp.

Spartachiada de vară a tineretului
I uimi mi a—aa—Msan—m—xx

START WTIRZIAT IN RMTA CLUJ
DE CE ESTE GOL STADIONUL?».

I.a Ocna Mureș, pe malul apei care 
a dat numele orașului, se află fru
mosul teren de sport al Uzinelor de 
produse sodice. Străjuit de plopi înalți, 
întreținut în condițiuni optime, sta- dini asociației sportive, 
dionul îmbie la o activitate bogată. 
Din păcate însă, în afara fotbaliștilor, 
rar pot fi întâlniți alți sportivi pe 
gazau sau pe pistă. Tovarășii Nicolac 
Bîrsan, secretarul consiliului asocia
ției sportive „Soda", și Aurel Verdeș. 
responsabil financiar, regretau că alte 
asociații din oraș (Victoria, Mureșul, 
Salina, Chimia etc.) nu solicită folo
sirea terenului.

„Aceasta pare nefiresc, ne spunea 
tovarășul Nicolae Bîrsan. Desigur, 
sportivii noștri sînt planificați la an
trenamente și concursuri în diferite 
zile. Dar, am fi bucuroși ca stadionul 
nostru să fie mereu plin”.

Iată o invitație căreia sperăm să i 
se dea curs cît mai curînd. Și atunci, 
vom putea întâlni alături de sutele 
de sportivi de la „Soda", care au în
ceput să-și măsoare forțele la atletism, 
tir, volei, fotbal și alte discipline spor
tive, numeroși tineri de la celelalte 
asociații din oraș, dornici să se în
treacă în prima etapă a Spartachia
dei de vară.

Proprietate particulară?
Deseori, în clipele de răgaz, jpașii mă 

poartă de-a lungul străzilor din cartierul 
meu. îi cunosc fiecare colț de stradă, 
fiecare parc ; am crescut doar o dată 
cu el ! Co bucurie constat uneori că, în 
locul căsuței știute de mine, se înalță 
© clădire nouă. Iar gîndul mă poartă 
intr-un trecut nu tocmai îndepărtat, 
cînd pe aici se întindeau vestitele gropi 
ale Ouțaridei și ale lui Ouatu...

Dar... sînt smulsă din reverie de 
o minge care îmi trece vîjîind pe lîngă 
ureche ! Surprinsă, revin... pe pămînt, 
și constat că în peregrinarea mea am 
ajuns lîngă Parcul Copilului — unde odi
nioară era groapa Cuțaridei, sălaș ai 
mizeriei.

Citind asta, am amuțit. Inapoiez hîrtia 
și privind în urma profesorului cu părut 
alb care, cu un oftat, își încolonează ele
vii și-l conduce spre liceu...

Dar... la ureche îmi vine un zvon de 
glasuri de pe stadionul alăturat. Și, mi
nată de un spiriduș neastâmpărat, intru 
pe stadion. Hotărît lucru, sînt un om 
norocos !... Vorbind cu patos tinerilor 
despre menirea sportului îl Sntîineso 
chiar pe tovarășul Ion Gheorghe. Intr. 
adevăr, vorbește frumos...

Nu-1 întrerup, dar, curioasă din fire, 
cînd termină discursul îl asaltez cu în
trebări. Privindu-mă cu o îngăduitoaro 
superioritate — cu toate că este mai 
mărunțel ca mine — tov. Ion Gheorghe

\\

Un băiețandru tn costum de sport își 
cere respectuos scuze șl, culegînd min
gea buclucașă, aleargă spre prietenii săi.

Sînt cu totul nedumerită. Pe asfaltul 
încins. în costum de sport, băieți șl fete 
execută atenți. sub îndrumarea unui 
profesor, exerciții de gimnastică. Eram 
pe stradă, mă plimbam și... m-am tre
zit in mijlocul unei ore de educație fi
zică a elevilor de la liceul „Aurel Vlaicu".

Contrariată, îl întreb pe tovarășul pro. 
fesor Duțescu de ce nu întră pe sta
dionul alăturat.

— Cum să intru — sună răspunsul — 
dacă nu ni se dă v»ie 7 I...

— ?! 7 !...
— Este terenul asociației sportive Gri- 

vița Roșie, dac se pare că tovarășul Ion 
Gheorghe, secretar al asociației, il con
fundă cu ograda casei sale ; lipsește doar 
un dulău cu lanț la poartă ! — adaugă 
cu năduf tovarășul Duțescu.

Nu apuc să-nil revin din nedumerire, 
deoarece tovarășul profesor, ca tot omul 
care își varsă necazul, mă lămurește că 
direcția liceului „Aurel Vlaicu-, pusă în 
fața unei atitudini necorespunzătoare, ca 
să nu spunem altfel, a tovarășului an
trenor Valentin Dumitriu și a echipei 
de volei a asociației, s-a văzut 
să le interzică accesul în sala 
nastică.

— Tovarășe profesor, totuși 
legătura...

— Ba este foarte clar ! Adresa noastră 
din 8 aprilie 1565 în care solicităm, ca și 
in ceilalți ani, folosirea stadionului, a 
fost respinsă de tov. Ion Gheorghe, se
cretarul asociației, cu o rezoluție care— 
stal să vezi !...

Și scoate din buzunar o hîrtie împă
turită, pe care mi-o dă s-o citesc, sus în 
stingă, o mină hotărîtă decretase : „NU 
StNTEM DE ACORD, DEOARECE AȚI 
INTERZIS INTRAREA ȘI EFECTUAREA 
ANTRENAMENTELOR LA SECȚIA VO
LEI” — și dedesubt, semnătura „ION 
GHEORGHE".

obligiată
de gim-

nu văd

POPULARIZAREA INSUFICIENTĂ 
LA I.M.A.

La Aiud, orice puști îți poate spune 
că „LM.A.” înseamnă „întreprinderea 
Metalurgică Aiud". Pornim spre se-

Aflăm că la LM.A. există mai bine 
de 1 000 de membri ai UCFS, tineri 
și vîrstnici, dornici să ia parte la pri
ma etapă a Spartachiadei de vară, 

cauza insuficientei popu-Dar, din
larizări și a dezinteresului membrilor 
consiliului asociației, sportivii de la 
I.M.A. au pornit să se întreacă doar 
la... fotbal ! Desigur, o astfel de si
tuație nu bucură pe nimeni. Bază spor
tivă există, tineri și tinere gata de 
start, cu sutele 1 Consiliul asociației 
„a uitat” însă de Spartachiada. astfel 
r.ă pe bună dreptate ne-au răspuns 
astfel cîțiva dintre muncitori :

— „Spartachiada ? Ce Spartachiada, 
tovarășe ? Nimeni nu știe nimic. în
trebați dumneavoastră la asociația 
sportivă. Poate cei de acolo știu ceva ! 
Dacă nu ne-a spus nimeni nimic..." 

Fără comentarii 1

SCURT POPAS LA TURDA

Interlocutor : Iuliu Dan, președin
tele consiliului orășenesc UCFS. Re
latări :

Desen de NEAGU RADULESCU
îmi face un raport succint al activității 
asociației sportive Grivița Roșie.

Pe mine mă interesează altceva, așa 
că îl iau direct :

— Tovarășe secretar, dar pe stadion, in 
afara sportivilor din asociația dv, au 
acces și alții 7

Ml se explică binevoitor ceva despre 
meciurile de rugbi, despre întrecerile 
spartachiedelor...

— Dar elevii de Ia Aurel Vlaicu — 
vin au la subiect — au acces pe stadion 7 
în ceilalți ani știu eă veneau... Care o 
situația anul acesta 7

După un minut pauză, veni răspunsul:
— N-am nici cea mai mică idee de ce 

n-au venit anul acesta pe teren !
Surprinsă, m-am gindit că probabil 

sînt doi tovarăși Ion Gheorghe, secre
tari de asociație și că semnătura văzută 
de mine cu cîteva minute înainte apar
ține celuilalt !...

— Tovarășe secretar, — atac eu pe alt 
front — de’ ce stadionul nu este destui 
de îngrijit 7

Interlocutorul meu rămîne totuși ama
bil ; mă lămurește răbdător despre fon
durile acordate și despre alte asemenea 
chestiuni.

Involuntar, mă poartă gîndul iar la 
rezoluția buclucașă : elevii liceului se
oferiseră doar ca prin muncă patriotică 
să ajute la întreținerea stadionului 1...

De ce 7... De ce atunci un refuz atît de 
categoric 7... De ce 7

Am renunțat la alte întrebări șl 1-am 
lăsat pe tov. Ion Gheorghe să explice 
tînărulul său auditoriu... menirea spor
tului.

Și... m-am gindit cită dreptate a avut 
bătrînul profesor de sport, obligat să-și 
țină ora pe asfaltul încins, alături de... 
„Proprietatea particulară” a tovarășului 
Ion Gheorghe, secretar de asociația 
sportivă...

ȘTEFANA HARBUR

— deschiderea festivă s-a organizat 
în toate cele 26 de asociații sportive 
turdene ; participant! însă, pînă la ju
mătatea lunii mai, puțin peste 2 000. 
(Din 16 000 de membri ai UCFS).

— baza sportivă s-a asigurat.
— cele mai frumoase rezultate s-au 

obținut, în prima etapă a Spartachia
dei de vară, la Arieșul. Dar, în alte 
asociații întrecerile bat pasul pe loc.

Pînă cînd ? Pînă se vor lua măsu
rile corespunzătoare. La Chimia, 
I.R.T.A., 9 Mai, Gaz metan etc.

Am dori să adăugăm faptul că con
siliul orășenesc UCFS s-a angajat să 
atragă la concursurile primei etape 
20 000 de participant!. Cînd va reuși 
oare să traducă în viață acest anga
jament ? Prima etapă se apropie de 
sfîrșit. Este nevoie de fapte, nu de— 
vorbe 1

ÎN LOC DE CONCLUZII...

Desigur, în regiunea Cluj sînt și 
asociații sportive în care prima etapă 
se desfășoară cu succes. Dar. din con
statările făcute, startul s-a dat cu în
târziere și este nevoie de un plus de 
străduință. Iată dece. în loc de con
cluzii, considerăm mai util să adre
săm organelor sportive și sportivilor 
din regiunea Cluj îndemnul de a in
tensifica eforturile, pentru buna des
fășurare a Spartachiadei de vară. Pen
tru că posibilități există din plin și 
pînă nu 
dreptate 
jeană în
mase.

de mult se vorbea pe buna 
de o frumoasă tradiție clu- 
organizarea competițiilor d<

AUREL CRIȘAML



LA SOSIRE
ETAPĂ COMPLETĂ ÎN ÎNTRECEREA ECHIPELOB

CONCURSURI... REZULTATE
‘ ... • z, m» .

Echipa de floretă băieți a României
4a întrecut cn 9-7 formația U.R.S.S.,

Sfîrșjtul acestei săptămîni este marcat de etapa 
completă a campionatului republican pe echipe. Se 
desfășoară întreceri nu numai la categ. A ci și la 
categ. B. La cat. A sînt programate ultimele întîlniri ale 
turului și un meci foarte important între Steaua și 
Dinamo. Programul: Oradea: Crișana — Steaua — 
Dinamo ; Timișoara : Banat — Brașov — Rapid ,■ Bucu
rești : Știința — Metalul — Cluj.

In cat. B în afara echipelor bucureștene (aflate la 
a doua etapă) intră în întrecere reprezentativele regiu
nilor. Programul Cîmpulung: Argeș — Dobrogea 
Hunedoara — Oltenia ; Bacău: Bacău — Ploiești 
Mureș-Âutonomă Maghiară — București; Iași: Iași 
Galați — Maramureș — Suceava. în București se întîl- 
nesc echipele; Progresul, Viitorul, I.C.F., Constructo
rul, Voința Olimpia.

Intîlnirile din Capitală au loc pe stadionul Repu
blicii, astăzi de la ora 17 și mîine de la ora 8,30.

campioană olimpică la Tokio!
(Urmare din pag. 1)

5—3. Urmează o nouă victorie ro
mânească prin Drîmbă (5-—2 cu Li-

Wojda 
găsește
Astfel,

CÎMPULUNG. Etapa regională a școlarilor. Au fost 
doborîte 8 recorduri regionale. Juniori II : prăjină: 
N. Bugheanu 2,91 ; juniori 1: 400 m: G. Ștefănescu 
51,3; 800 m: Ștefănescu 2:01,8; lungime : I. Borcănescu 
6.62 ; fete : 100 m : A. Gheorghe 12,3 ; 200 m : V. Dinu 
25,9 ; 80 mg : S. Nedelcu 11,7 ; lungime : V. Dinu 5,45. 
Alte rezultate ale seniorilor: A. Berbece 1,85 m la 
înălțime (rec. regional), V. Ene 58,94 m la suliță. 
(I. Fețeanu-coresp.).

TG. MUREȘ. Concurs de verificare a selecționabili- 
lor pentru echipa regiunii. 100 m: E. Kineses 
400 m: St. Babacian 53,0; lungime: L. Dobai 
triplu: Dobai 13,22; FETE : 100 m: M. Popa 
200 m: G. Moldovan 26,8; 400 m: Moldovan 
lungime: M. Took 5,02 (C. Albu-coresp.).

ROȘIORI. Etapa raională a concursului de 
60 m: Z. Marinoiu 8,9; 300 m F: T. Ciuciu 
lungime F: V. Burcea 4,70. (T. Negulescu-coresp.).

HUNEDOARA. Faza regională a camp, școlar. Vînt 
puternic care a influențat rezultatele. Două rec. re
gionale: M. Petra (Cugir) 14,07 m la triplu (seniori 
și juniori) și A. Aszodi (Deva) 45,54 m la ciocan (5 kg). 
Serana Ciolnai (11 ani) a sărit 4,09 m la lungime. Con
curs de selecție pentru echipa regiunii: 100 m: 
T. Salomon 11,3; 800 m: I. Cioca 2:00,0; 1 500 m: 
Cioca 4:01,2; 5 000 m: V. Lupu 16:05,8; 110 mg:
A. Erbican 16,2; 400 mg: I. Volohovschi 59,2; lun
gime: Salomon 6,25; greutate: Gh. Popescu 13,60;

11.4
6,21
13.4
61,6

copii.
52,2 ;

Recordmanul de juniori George Luchian din echipa re
giunii Dobrogea.

Foto : R. Vilara

suliță: Popescu 66,01 ; ciocan: D. Greifenstein 45,65 ; 
femei: 80 mg : M. Salomon 12,3. (Al. Arnăutu-coresp.).

PLOIEȘTI. Campionat regional cu reprezentativele 
raioanelor. Au fost doborîte 2 rec. regionale (V. Iancu 
55,50 mia suliță — seniori și I. Mihai 4:42,8 la 1500 m 
obst. — juniori) și unul egalat (EI. Constantin 1,45 m 
la înălțime). Alte rezultate: 100 m: L. Bă- 
descu 11,0; 800 m: I. Dăndărău 1:59,5; 110 mg: 
M. Dincă 16,3; ciocan: S. Dumitrescu 45,82; femei: 
100 m: V. Anghel 12,8; 400 m : A. Stanciu 63,0; su
liță : El. Burlacu 35,07 m. Recorduri regionale înregis
trate la camp, școlare: N. Vasilescu (Tîrgoviște) 2,95 m 
la prăjină — juniori XI; EI. Costache (PI.) 29,06 m la 
suliță — junioare și ștaleta Ploieștiului la 4x100 m 
juniori 47,1. (M. Bedrosian-coresp.).

șewski). în asaltul Csipler - 
reprezentantul nostru nu-și 
cadența și cedează cu 5—2. 
polonezii reduc din handicap. Dar cu 
alte două victorii (Falb—Skrudlie 
5—4 și Mureșanu—Lișewski 5—4) ne 
distanțăm din nou. 6—3 pentru Ro
mânia. Csipler pierde și la Franke 
(3—5) insă Drîmbă restabilește dife
rența de trei puncte printr-o victorie 
clară la Skrudlic (5—2), deci scorul 
este 7—4. Efortul depus pînă acum 
de trăgătorii noștri își spune însă 
cuvîntul în următoarele trei asalturi, 
în care înregistrăm tot atîtea infrin" 
geri (Wojda—Falb 5—3, Lișewski— 
Csipler 5—3, și Skrudlic—Mureșanu 
5—4).

Așadar, 7—7. Este momentul psiho
logic al meciului. Pe planșe urcă 
acum Falb și campionul olimpic 
Franke. Trăgătorul nostru se com
portă excelent și cîștigă cu 5—2. Sti
mulat de acest succes, Drîmbă ■— în 
ultimul asalt cu Wojda — termină 
și el victorios de o manieră mai ca
tegorică 5—0. Scor final ROMÂNIA 
—POLONIA 9—7.

în meciul următor, echipa Româ
niei a întrecut echipa R.D. Germane 
cu scorul de 10—6. în acest fel pen
tru locul I s-au întilnit, ca și la în
trecerea feminină, formațiile Româ
niei și Uniunii Sovietice.

Ca de obicei, trăgătorii noștri se 
„încălzesc" mai greu și pierd pri
mele două asalturi (Sîsîkin—Drîmbă

5—3 și Șarov—Mureșanu 5—3). Falb 
reduce din handicap (5—4 cu Sveșni- 
kov) dar A. Csipler cedează la Pu- 
teatin (2—5). în continuare, Mure
șanu realizează o prețioasă victorie 
la Sîsîkin cu 5—4. Din păcate, Drîm
bă trage inegal în asaltul care ur
mează cu Sveșnikov. Conduce cu 
3—0 dar pierde, în cele din urmă, 
cu 4—5. Apoi băieții noștri se pun 
pe picioare și realizează 4 victorii 
la rînd: Csipler—Șarov 5—3, Falb— 
Puteatin 5—4, Mureșanu—Sveșnikov 
5—2 și Csipler—Sîsîkin 5—1. Con
ducem deci cu 6—4. Apoi, în asaltul 
cu Puteatin, Drîmbă pierde din nou 
după ce condusese cu 4—1. Falb, cel 
mai bun om al echipei, ii întrece 
însă pe Sarov cu 5—3. O nouă vic
torie a echipei noastre o aduce Csi
pler (5—3) la Sveșnikov. în <*Jinal . 
Mureșanu dispune de Puteatin- cu .
5—3 și scorul ajunge la 9—5 pentru 
România.

Victoria este asigurată ! Falb și 
Drîmbă scad din ritm și cedează ul
timele asalturi la Sîsîkin și Șarov Ia 
același scor de 4—5. Și, astfel, rezul
tatul final este de 9—7 pentru echi
pa României. O excepțională victo
rie realizată în fața echipei U.R.S.S. 
campioana olimpică la Tokio.

în ultimul meci echipa noastră a 
dispus de cea a Bulgariei cu scorul 
de 9—0. Alte rezultate : Ungaria — 
R. D. Germană 9—2, U.R.S.S. — Po
lonia 9—7. Clasamentul arată astfel : 
1. România 10 p,- 2. U.R.S.S. 8 p; 3. 
Polonia 6 p; 4. Ungaria 4 p; 5. R. D. 
Germană 2 p; 6. Bulgaria 0 p.

Campionatul republican masculin

Echipele finaliste
S-a încheiat faza 

interregională a 
campionatului masculin care, timp de 
aproape o lună, a angrenat în între
ceri viu disputate 20 de echipe. în 
etapa a treia, ultima a acestei faze, 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Fulgerul Cîmpulung Moldovenesc — 
Progresul Cehul Silvaniei 4420— 
4447 p. d., Clujeana Cluj—Voința Tg. 
Mureș 5017—5271 p.d., Voința Oradea- 
Minerul Vulcan 4623—4998 p.d., Con
structorul Craiova — Olimpia Reșița 
4767—5090 p. d., Flacăra Cîmpina— 
C.S.M. Reșița 4909—4840 p. d., Pro
gresul Pitești—Electrica Sibiu 4597—-

4521 p.d., Cetatea Giurgiu—Unirea 
Roman 4815—4640 p.d., Locomotiva 
Iași—Rapid București 4646—4660 p.d., 
Cimentul Medgidia — Constructorul 
București 4725—5050 ' ~
Teleajen — Cimentai 
4411 p.d.

După cum se vede, 
mâții Voința Tg. Mureș și 
Teleajen au confirmat forma bună în 
care se află, depășind, din nou, cifra 
de 5 100 p. d. Se cuvine să subliniem 
și comportarea unor jucători care, do
vedind o bună precizie în lansarea 
bilei, au obținut rezultate remarcabile. 
Autorii : Cristu Vînătoru (Rafinăria Te-

p.d., Rafinăria
Brăila 5129—

valoroasele for-
Raf măria

leajen) 961 p.d., T. Szemani (Voința 
Tg. Mureș) 912 p.d., P. Koszegi (Vo
ința Tg. Mureș) 901 p.d., I. Balogh (Mi
nerul Vulcan) 897 p.d., S. Benedec 
(Voința Tg. Mureș) 890 p.d., C. Ru- 
dău (Constructorul Buc.) 889 p.d., Du
mitru C. Dumitru (Voința Tg. Mureș) 
886 p.d., A. Szep (Clujeana Cluj) 881 
p.d., C. Soss (Voința Tg. Mureș) 875 
p.d., Fr. Menghard (Clujeana Cluj) 
871 p.d., C. Iordache (C.S.M. Reșița) 
862 p.d., V. Grămadă (Rafinăria Te- 
leajen) 862 p.d., D. Coteanu (Construc
torul Buc.) 859 p.d., T. Constantinescu 
(Cimentul Medgidia) 852 p. d. etc.

Clasamentele finale după trei etape:

Duminică dimineața in Capitală

Concurs de viteză pe circuit
Duminică dimineața, începînd de la 

ora 10, pe traseul Podul Bordei — Șo
seaua Nordului din Capitală, va avea 
loc un interesant concurs de viteză pe . _
circuit organizat de clubul sportiv Di- maeștrii sportului M. Dănescu, Gh. 
namo. Au fost invitați cei mai buni 
motocicliști din București, Ploiești, 
Brașov, Cîmpina și Focșani. In afara 
premiilor oferite de organizatori, co
misia orășenească de moto a pus în 
joc o cupă. Ea va fi oferită alergă-

torului care va realiza cel mai bu»- 
timp pe o tură la clasa 250 cmc. '

Iubitorii sportului cu motor vor a- 
vea prilejul să-i vadă la lucru pe

Voiculescu, M. Cernescu, M. Pop, 
Tr. Macarie, V. Sabo, I. Popa. Ală
turi de ei vor concura Al. Șuier, E. 
Keresteș, P. Paxino, I. Sas, S. Iones- 
cu. Al. Ionescu (Steaua), I. Pasat. 
D. Vasilescu (Metalul), C. Pescaru, 
P. Mulner (Steagul roșu Brașov) ș.a i

Elena și Ștefan Băcăoanu 
au cîștigat etapa de la Clinceni

Timp de trei zile, pe aerodromul 
Clinceni, sportivii din Capitală și-au 
disputat întîietatea în cadrul etapei 
regionale a campionatului republican 
de parașutism. întrecerile s-au desfă
șurat la un bun nivel tehnic, iar 
rezultatele obținute în cele trei probe 
ale concursului sînt meritorii în acest 
început de sezon aviatic. Dinamica în
trecerilor a imprimat-o tineretul nou 
promovat în secțiile de performanță, 
evoluînd curajos și cu o ambiție dem
nă de toată lauda.

Concursul celor mai buni sportivi 
parașutiști bucureșteni a fost cîștigat 
de soții Elena și Ștefan Băcăoanu. 
care s-au impus încă din primele pro
be, reușind să obțină rezultate de pres
tigiu. Ne referim în special la Ștefan 
Băcăoanu, al cărui nou record repu

blican stabilit în proba de salt de la 
1500 m cu deschiderea întîrziată a 
parașutei pînă la 15—20 secunde — 
0,225 m — este de valoare interna
țională.

Iată clasamentul general al etapei : 
FEMININ: 1. Elena Băcăoanu 1 230 p, 
2. Elisabeta Minculescu 1 179 p, 3. 
Elisabeta Popescu 1 159 p, 4. Maria 
Bistrițeanu 1 084 p, 5. Doina Șuta 
663 p. MASCULIN : 1. Ștefan Bă
căoanu 1318 p, 2. Mircea Ciobanu 
1 274 p, 3. Ionel Iordănescu 1 248 p, 
4. Gheorghe Ieremia 1 195 p, 5. Ovi- 
diu Balanov 1 182 p, 6. Nicclae Gră-

Sebe 1061 p, 10.

mescu 1 152,201 p,
7. Cornel Ser- 
ghian 1 152,129 p,
8. Ilie Apostol 
1 078 p, 9. Vasile 
Emil Dumitrașcu 1 030 p.

Următoarea etapă regională a cam
pionatului republican de parașutism 
va avea loc la Ploiești, săptămîna 
viitoare.

Grupa 1: 1. Voința Tg. Mureș 9 p. ;
2. Clujeana Cluj 7 p. ; 3. Progresul C. 
Silvaniei 5 p. ; 4. Fulgerul Cîmpulung
3 p.

Grupa a Il-a : 1. Olimpia Reșița 9 
p. ; 2. Minerul Vulcan 7 p. ; 3. Con
structorul Craiova 5 p.; 4. Voința 
Oradea 3 p.

Grupa a 111-a: 1. Flacăra Cîmpina 
9 p. ; 2. C. S. M. Reșița 7 p. ; 3.
Progresul Pitești 5 p. ; 4. Electrica Si
biu 3 p.

Grupa a IV-a: 1. Rapid Buc. 7 p. ; 
Cetatea 

Iași 3 p. 
Teleajen 

7 p. ; 3. 
Cimentul

3.2. Unirea Roman 7 p. ; 
Giurgiu 7 p. ; 4. Locomotiva

Grupa a V-a : 1. Rafinăria 
9 p. ; 2. Constructorul Buc. 
Cimentul Medgidia 5 p.; 4. 
Brăila 3 p.

Câștigătoarele celor 5 grupe s-au ca
lificat în finala pe țară. Ultimele între
ceri ale campionatului au loc pe are
na ou 4 piste din Zămești în zilele 
de 3—6 iunie.

Maestrul sportului Mihai Pop (Dinamo), unul dintre cei care vor 
avea un cuvint hotâritor In concursul de viteză pe circuit de mline.

S ÎMBATĂ

ÎNTRECERILOR SPORTIVE

SPORTUL POPULAR
Pag. a 4-a Nr. 4675

SCRIMA : Sala Floreasca : de la ora 8 șl 16,30: 
concurs internațional (probele de spodă indivi
dual si sabie individual, serii).

SPORTURI nautice : Lacul Herăstrău, ora 17: 
„Cupa Voința”.

ÎNOT : Bazinul Floreasca, de la ora 19,30: „Cupa 
1 iunie", concurs organizat de clubul Dinamo 
pentru copil de categoria a IlI-a și neclasificați.

ATLETISM : Stadionul Republicii, de la ora 
17 : campionatul pe echipe (categoria A).

RUGBÎ : Teren Constructorul, ora 17,30: Con
structorul — Gloria (cat. A); teren Tineretului II, 
ora 17,00 : Colorantul — I.P.G.G.; teren Tineretu
lui IV, ora 17,30: Proiectantul — I.S.E. (campio
natul de calificare).

FOTBAL : Stadionul Giulești, ora 17,30: Rapid 
— Steaua (amical); stadionul Dinamo, ora 17,30 : 
Dinamo București — Dinamo Pitești (amical).

DUMINICA
SCRIMA : Sala Floreasca, de la ora 8 și 16: 

concurs internațional (probele de spndâ echipe 
șl sabie individual, finala).

I.S.E.

VOLEI: Sala Dinamo, de la ora 8,30: Progresul 
București — Minerul Bala Mare, Steaua Bucu
rești — Farul Constanța (cat. A — seria I).

SPORTURI NAUTICE : Lacul Herăstrău, ora 
8,30: „Cupa Voința".

RUGBI : Stadion Steaua, ora 9 : Steaua — Gri- 
vița Roșie ; stadion Progresul, ora 11 : Progresul
— Dinamo (cat. A); teren Dinamo II, ora 8,30: 
Dinamo II — C.S.Ș. H; teren Parcul Copilului, 
ora 12,30: Grivița Roșie n — S.N. Oltenița (cam
pionatul de calificare); teren Tineretului IV, ora 
12: s.S.E. — Rapid; teren Vulcan, ora 9: Vulcan
— Progresul; teren Constructorul, ora 8,30: Con
structorul — Steaua; teren Parcul Copilului, ora 
11,30: Grivița Roșie — Dinamo (campionatul re
publican de juniori); teren Tineretului IV, ora 
10,30: S.S.E. 2 — C.S.S.: ora 11,15: S.S.E. 1 — Con
structorul (campionatul de rugbi în 8).

CĂLĂRIE : Baza hipică din calea Plevnei, ora 
8 : dresaj; ora 10 : obstacole (concurs dotat eu 
„Cupa Steaua").

ÎNOT : Bazinul Floreasca, de ia ora 10: „Cupa 
1 iunie!’, concurs organizat de clubul Dinamo

pentru copiii de categoria a IH-a șl neclasificați.
POLO : ștrandul Tineretului, de la ora 9 : Ști

ința — Steaua (campionatul republican de juni
ori), C.S.Ș. — S.S.E. Ii (juniori), s.S.E. I — - 
greșul (juniori), ora 12 : Rapid — Voința 
(campionatul de seniori), ora 13 : Dinamo 
Rapid (juniori).

ATLETISM : Stadionul Republicii, de la 
8,30: campionatul pe echipe cat. A, în continuare 
categoria B.

CICLISM : Kilometrul 7 de pe șoseaua Bucu
rești — Ploiești (varianta Buftea), de la ora 8,30: 
campionatul regional de fond rezervat seniori
lor și juniorilor.

MOTO : Traseul Șoseaua Nordului, de la ora 
10 : concurs de viteză pe circuit.

FOTBAL : Stadionul „23 August", ora 15,30: Ra
pid — Dinamo (pitici), ora 17 : România — Ceho
slovacia; teren Gloria, ora 10 : Metalul București 
-- Flacăra Moreni (cat. B), ora 11,45: Metalul
București — Poiana Cîmpina (juniori); teren La
minorul, ora 10,30: Tehnometal București — fi
nirea Râcari (cat. C), om 12,15: Tehnometal Bucu
rești — Metalul Urgoviște (juniori); teren Vese
liei, ora 10: Dinamo Victoria Buc. — Știința Buc. 
(juniori), ora 11,30: Viitorul Electronica Buc. — 
Marina Mangalia (juniori); teren C.P.B., ora 11 : 
C.S.Ș. București — S.S.E. Ploiești (juniori); sta
dionul Progresul, ora 8,30: Progresul București 
— Dinamo București (juniori).

LUPTE LIBERE : In grădina cinematografului 
Progresul din str. Ion Vidu : de la ora 9, între
cerile ultimei etape a camnionatului republican, 
grupa I: Rapid, Petrolul Ploiești, Mureșul Tg. 
Mures și Progresul București.

Pro- 
Cluj

ora



România - Cehoslovacia, 
n preliminariile campionatului mondial

?

s

^'"■(Urmare din pag. 1)

3e la sine. Iar publicul nostru cu- 
bte și apreciază calitățile fotbalu- 
cehoslovac, bine reputat pe toate 
adianele.

cătorii noștri să 
li se cere, cum 
să-și pună în valoare calitățile de 
viteză, să imprime jocului ritmul viu 
care ne convine, să joace OFENSIV. 
Avem O linie de fundași fermă, alcă-

joace mîine așa cum 
li s-a recomandat:

7

Au cuvinlul spectatorii și... jucătorii coștfi'
tri. mult succes, iar spectatorilor Un 
îndemn: de a-i Încuraja In tot timpul 
locului pe băieții noștri". r >

meciul de duminică sini convins că 
vorface apel la toate cunoștințele lor, 

șcă, vor lupta plnă la ultjma 
de energie pentru victorie.
mull succes 1“

picătură 
Le urez

operat oj

ROMANIA - antrenori I. Oană și St. Covaci 
Haidu (1)

Popa (2) Hălmăgeanu (3) O. Dan (6) Greavu (4) 
Ghergheli (5) Georgescu—lancu (10)

Pîrcâlab (7) Mateianu (8) Sasu (9) S. Avram (11)

I
\

FRANCISC STRIMBEI, 
foto la Studioul cinematografic Bucu
rești, corespondent voluntar al zia
rului Sportul 
să imortalizez
mai multe goluri 
Plrcălab și colegii lui. Golurile 
frumusețe jocului și sînt cu atit 
frumoase atunci clnd ele slnt mar
cate de cei pe care-i Îndrăgim, re
prezentanții noștri".

popular: „Doresc 
pe peliculă 

marcate
cil 
de 

dau 
mai

Arbitri : Friedrich Koecke - la centru, Gerhard Kunze și 
Rudi Gloeckner - la tușe, toți din R. D. Germană

Valoșek (11)

-p
GHEORGHE CONSTANTIN, fotba

list la Steaua : „Cu mulfi dintre cei 
ce vor juca duminică am îmbrăcat 
tricoul echipei naționale. Ii cunosc 
bine și am încredere in posibilitățile 
lor. Tinerefea unora se împletește cil 
maturitatea altora și sini convins că 
victoria va fi de partea noastră. Este 
lucrul pe care-1 doresc cel mai mult".

Ne-am adresat și cîtorva dintre cei 
care vor înfrunta mîine pe fotbaliști: 
cehoslovaci :

ION PIRCĂLAB: „Sîntem conști
ent i de misiunea pe care o avem. 
Ne-am pregătit bine și așteptăm cu 
încredere acest joc, deosebit de im
portant pentru pozifia celor două e- 
chipe în clasamentul grupei. Mă simt 
bine și voi da totul pentru ca îm
preună cu 
tare să 
Schroif".

Timpul ce a mai rămas pînă ne 
vom întîlni pe stadionul „23 August*, 
la meciul cu Cehoslovacia, am în
ceput să-l măsurăm în... ore. Înaintea 
acestui joc am considerat necesar să 
aflăm „pulsul* cîtorva dintre zecile 
de mii de spectatori care vor fi a- 
lături de echipa noastră, ca și al uno
ra dintre cei ce vor îmbrăca mîine 
tricoul național:

ING. VIRGIL ECONOMU: „Echi
pele care luptă din minutul 1 plnă In 
minutul 90 mai mult declt adversa 
rul, nu pot să nu realizeze un rezul
tat bun. Iată ce le recomand jucăto
rilor noștri, cărora Ie doresc din tot 
sufletul să termine victorioși".

Masopust (9) 
Mașek (10) 
Geleta (6)

Straus (8) Pospichal (7) 
Horvath (5)

Popluhar (3) 
Schroif (1) 

CEHOSLOVACIA - antrenori dr. V. Jira și J. Marko 
‘■Rezerve: M. lonescu-Nunweiller III, Marcu, Badea, 

I. lonescu și Creiniceanu (România); Kramerius-Taborski, 
Pluskal, Hrdlicka, Masny (Cehoslovacia).

Bomba (4) Lala (2)
colegii 
facem

POPA :

mei de la inaih- 
„zile grele" lui

atin- 
în 

abso- 
întîl-

Aentru echipa noastră națională, 
rtida de mîine are o importanță 
osebită. Mai întîi, sub aspectul 
mpetițional propriu-zis, pentru că 
rezultatul ei depinde in mare mă- 

ră pozifia noastră în grupa a IV-a 
preliminariilor. Fotbaliștii români 
acest obiectiv; or, pentru 

srea lui, obținerea victoriei 
irtidele pe teren propriu este 
t necesară. In al doilea rînd,
rea de mîine constituie o „piatră 
: încercare" și din punct de vedere 

efortului depus de fotbalul româ- 
•sc pentru afirmarea in concernul 
tbalului european, pentru impune- 
•a sa pe o pozifie cit mai bună în ie- 
rrhia continentală. O victorie asu- 
a reprezentativei cehoslovace 
mta, fără îndoială, deosebit 
mit în această privință.
Se pune, de aceea, în mod fițesc 

itrebarea: îi putem învinge mîine 
ie cehoslovaci ?
Noi credem că DA, fără ca afir- 
ițîo noastră să fie un pronostic. 

Lvem însă încredere în fotbaliștii 
elecționați, în capacitatea lor de 
fort, în ambiția și dorința lor de 
firmare. Purtătorii tricoului național 
ebuie să înțeleagă însă că fără o 

blală dăruire, tară concentrarea tu- 
aror resurselor lor fizice, tehnico- 
pctice și de voință, nu vor putea 
Ibține rezultatul dorit. Este primul 
Licru pe care-1 așteptăm de la ei. 
La această oră, „unsprezecele" nos- 
jru este aproape definitivat. Scriem 
.aproape" fiindcă controlul medical 
ie azi ve decide dacă Georgescu 
>oate juca. Formația alcătuită întru
nește sufragiile, se bucură de încrede
rea iubitorilor fotbalului. Rămîne ca ju-

tuită din jucători cu experiență; avem 
doi mijlocași recunoscuți pentru capa
citatea lor de efort, pentru posibilită
țile de a acționa ca două neobosite 
pistoane; avem un atac în care se îm
bină tehnica și subtilitatea, cu rapidi
tatea, explozia și puterea de luptă.

Și mai avem ceva: avem un public 
entuziast, generos, capabil să insufle 
echipei încrederea în forțele sale. Un 
public care-i iubește pe fotbaliști, care 
vrea să-i vadă învingători și de la 
care mîine jucătorii echipei reprezen
tative așteaptă un neîntrerupt și fier
binte : Haide România 1

ION CONSTANTINESCU, str. Zi
duri nr. 16, București : „Cei 22 de 
fotbaliști ce vor intra pe teren voi 
ti singurii cu drept de joc. In felul a- 
cesta, banca rezervelor este aban
donată ; se joacă fără rezerve. To
tuși, In partida cu redutabila forma
ție a Cehoslovaciei, echipa noastră 
va avea o rezervă. O „rezervă" activă 
din primul si plnă in ultimul minut 
de joc: suporterii înflăcărați. Slnț 
sigur că această „rezervă", de 
80.000 de spectatori, printre care mă 
voi număra și eu, iși vă face data 
ria“.

TEMISTOCLE POPA, compozitor : 
„Mi-e greu să spun ce iubesc mai 
mult : fotbalul sau muzica ușoară 1 
Un meci frumos e ca o melodie ins
pirată : și meciul și melodia te iac 
mai vesel, mai optimist. Repet, clnd 
slnt reușite amîndouă. Aș fi tare te- 
ricit ca la sfîrșitul jocului cu Ceho
slovacia bucuria victoriei să șteargă 
de pe chipurile fotbaliștilor noștri o- 
boseala meciului și pe buzele lor să 
înflorească o melodie veselă. Iar eu 
le voi dărui un buchet de... lalelei"

MARIN NIȚÂ, arbitru de fotbal: 
„De data aceasta nu voi fi In mijlo
cul jucătorilor, dar cu inima și cu 
ghidul mă voi afla alături de ei. In

MECIURI AMICALE Victoria P. Neamț la Cîmpulung 
Moldovenesc.

• Pe stadioanele Giulești și Di
namo vor avea loc azi două partide 
amicale. Astfel, la Giulești vor juca 
Rapid cu Steaua, iar la Dinamo, Di
namo București cu Dinamo Pitești.

Ambele meciuri încep la ora 17.30.
• La Brașov, pe stadionul Tinere

tului, tot azi se dispută de la ora 17 
întîlnirea amicală dintre echipele 
Steagul roșu și Progresul București.

DE LA F. R. FOTBAL
• Intrucît terenurile echipelor 

Textila Botoșani și Metalul Rădăuți 
sînt suspendate, jocurile acestor for
mații, programate duminică, se vor 
disputa astfel : Textila Botoșani — 
Chimia Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Dorohoi și Metalul Rădăuți —

Cereți miine, la stadion

Programul meciului România-Cehoslovacia
Spicuim din cuprins : Din regulamentul campionatului mondial de 

fotbal. Fotbaliștii români care au jucat în meciurile victorioase cu 
Cehoslovacia. Fotografia viitoarei noastre adversare : echipa Portu
galiei. Caleidoscop. Varietăți. Caricaturi.

Programul ore 16 pagini și se vinde cu 1 leu.

ȘTIRI

• Jocurile Siderurgistul Galați — 
CF.R. Pașcani și Constructorul Brăi
la — Știința București vor avea loc 
sîmbătă (în loc de duminică) cu în
cepere de la ora 17,30.

• Partida C.S.M. Reșița 
Timișoara, care trebuia să 
duminică Ia Reșița, se va 
9 iunie.

— Știința 
aibă loc 
disputa la

VICTORIA GIURGIU
BUCUREȘTI 3—4 (1—2)

DINAMO

GIURGIU 27 (prin telefon). — 
Peste 4 000 de spectatori au asistat 
astăzi după-amiază (n.r, ieri) la în.- 
tîlnirea amicală de fotbal dintre 
echipele Victoria Giurgiu și Dinamo 
București. Ambele formații au practi
cat un fotbal de bună calitate, mai a- 
les în repriza secundă, cînd jucătorii 
de Ia Victoria au acționat mai legat 
creînd foarte multe faze de gol la 
poarta lui Datcu. Dinamoviștii, lipsiți 
de aportul celor 4 titulari selecțio
nați în lot, au cîștigat greu acest 
meci și numai la diferență de un 
singur gol.

I. Tudor și Tr. Barbălată — coresp.

PRONOSPORT - 1 x 2 - PRONOSPORT
Programul concursului PRONO

SPORT de mîine este foarte atrac
tiv, el avînd drept cap de afiș în
tîlnirea România (A) — Cehoslova
cia (A) din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. Iată, de altfel, 
programul acestui concurs :
România (A) — Cehoslovacia (A) 
Dlnamo Bacău — știința Galați 
Cehoslovacia (tin.) — România (tin.) 
U.R.S.S. — Țara Galilor
Chimia Făgăraș — Metalul Tirgoviște 
ASA Tg. Mureș — Jiul Petrila
CFR Timișoara — Gaz metan 
Industria sirmei — Vagonul Arad 
Bologna — Cagliari 
Genoa — Milan 
Fazio — A talan ta 
Varese — Juventus

• Concursul intermediar PRONO
SPORT organizat cu prilejul derbiu- 
4or bucureștene Dinamo București 

— Steaua și Rapid — Progresul, se 
închide în ziua de 1 iunie 1965, o 
dată cu închiderea vînzării pentru 
concursul Pronoexpres din 2 iunie a.c.

Programul concursului intermediar 
este următorul :

Știința Craiova — Petrolul
UTA — Farul
Minerul B. Mare — Steagul roșu 
Unirea Rm. Vîlcea — Flacăra Morenl 
Știința București — Metalul Tirgoviște 
CFR Pașcani — Constructorul Brăila 
Jiul — industria sirmei C. Turzii 
Recolta Cărei — CSM Reșița

dinmeciuri 
vor disputa

Dinamo București — Steaua
Ranifl — progresul
CSMS Iași — Știința Cluj 
Grisul — Dinamo Pitești

Menționăm că cele 5 
cadrul categoriei B se 
duminică 6 iunie a.c.

• Pînă la tragerea 
LOTO din 1 iunie a.c. 
mas două zile.

Tragerea excepțională 
buie autoturisme „Fiat 1100 F', „I 
1100 D“, „ Wartburg-Standard"
„Trabant-Combi" în număr NELIMI
TAT.

Un sfat demn de luat în seamă. 
Jucați aceeași variantă pe seturi de 
70 lei (40-Ț204-8+2) și combinate 
desfășurate.

Autoturismele cîștigate la această 
tragere excepțională vor fi acordate 
pârtiei panților pînă la 30 iunie a.c.

• Duminică 30 mai agențiile LOTO- 
PRONOSPORT din întreaga țară vor 
fi deschise de la 7—14 pentru a da 
posibilitate participanților să-și pro-

exceptională 
au mai ră-

LOTO atri-
,Fiat 

Și

cure bilete pentru tragerea excep
țională LOTO.

LOTO
La tragerea Loto din 28 mai 1965, 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere :
77 90 10 48 39 68 84 82 2 11 

Premii suplimentare: 77 24 85 
Fond de premii: 933.164 lei.
Tragerea următoare va avea 

vineri 4 iunie 1965 în București.
PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport 
nr. 21 din 23 mai 1965.

Categoria 
lei.

Categoria
Iei.

Categoria
132 lei.

Premiile de categoria 
obținute de participanții: 
Vasile din București, 
Constantin din Hunedoara, 
Zenovia din Iași și Mocanu loan din 
Iași.

loc

I: 4 variante a 18.114

a II-a: 93 variante a 934

a III-a : 987 variante a

I au fost 
Ardeleânu 
Tătărășanu 

Gaficiuc

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

CORNEL 
zăm un joc bun și 
tatul pe care-1 așteaptă sutele de mii 
de spectatori și telespectatori. Noi, 
apărătorii, ne vom strădui să 
jăm cit mai bine poarta lui 
înaintașilor le recomandau 
mișcare, să lupte tot timpul 
tragă la poartă".

„Dorim să reali- 
să obfinem rezul-

profe
ți aidu. 
multă 
și să

GHEORGHE FLOREA, remizer la 
O.C.L. Tutunul: „Nu mi-a scăpat, din 
„Sportul popular", apărut în această 
Săptămină, nici un rlnd privind par
tida cu Cehoslovacia. Am urmărit cu 
interes pregătirile pentru acest 
meci. Voi fi în tribună și voi sus
ține din toate puteiile echipa noas
tră. Folosesc prilejul ce mi s-a ofe
rit pentru a le ura fotbaliștilor noș-

SORIN AVRAM: „Selecționarea 
mea de „ultimă oră" în prima repre
zentativă mă obligă la o comportare 
pe măsura așteptărilor. De aceea voi 
face totul pentru victoria echipei 
noastre. Și aș fi fericit să ciștigăm. 
Mă înțeleg bine cu coechiperii și... 
m-am obișnuit cu postul de extremă 
stingă. Sînt sigur că spectatorii vor 
fi tot timpul alături de noi. Meciul 
este greu dar ne vom strădui să le 
răsplătim Încrederea și Încurajările ce 
ni le vor acorda".

AL CONSTANTIN 
M. TUDOR AN

Arad-Arad, via Timișoara, București etc

doar

Vă vom istorisi astăzi o întîmpla- 
re, din păcate adevărată, a celor mai 
tineri atleți arădeni și a antrenoru
lui lor, Fr. Nemeș.

Așadar, Arad I Decor : pista de at
letism. în distribuție : atleții Școlii 
sportive de elevi. Din recuzita obiș
nuită antrenamentului, discuri, suli
țe, garduri, ștachete, lipsesc
pantofii cu cuie. Ei și ? ar putea spu
ne unii. Nu se poate alerga și în 
teniși sau chiar desculți7 Categoric 
nu I Mai ales pentru ceea ce dorește 
antrenorul arădean și fiecare dintre 
elevii lui : PERFORMANȚA. Și pen
tru că, după cum se vede, pantofii 
cu cuie nu sînt astăzi un element 
secundar în drumul atletului spre re
zultate de valoare, 
am încercat să
descifrăm „miste
rul" purtînd cu
antrenorul Nemeș 
următorul dialog :

— Vă lipsesc posibilitățile mate
riale ?

— Da' de unde 1 Am găsit tot spri
jinul necesar. Chiar vă pot spune 
precis că ne-a fost repartizată pen
tru cumpărarea pantofilor cu cuie 
suma de 8900 lei.

— Atunci ?
— Atunci am Început drumul...
— Dar, după cîte știm, la Arad 

există un frumos magazin IDMS bine 
aprovizionat.

— O fi, dar pantofi cu cuie 
n-aveau. Clnd am cerut numere mici, 
de la 36 la 39, m-au privit de parcă 
le-aș fi cerut chiar pantofii lui Jazy 
sau Snell.

— Ne închipuim ce-a urmat. Ați 
așteptat desigur ca dorința tinerilor 
atleți și atlete să fie satisfăcută în- 
tr-un viitor apropiat.

— De așteptat am tot așteptat, dar 
a fost degeaba. Așa că am luat tre
nul spre centrul regional, Timișoa
ra, unde eram în stare să pun și 
prinsoare că voi găsi ceea ce aveam 
nevoie. Dar aceleași fețe mirate 1 îmi 
venea peste mină să mă Întorc la 
Arad și să le spun copiilor că vor 
trebui să alerge tot In teniși... N-am 
avut ce face I

— Este de neînțeles cum asemenea 
sortimente importante pot lipsi din 
inventarul magazinelor sportive din 
două centre atletice de importanța 
Aradului și Timișoarei. Da 
că și dv. ați renunțat ușor...

— Vă Înșelați! După ce 
deschis ușa IDMS din Arad, 
de ori, punind aceeași Întrebare, care 
părea că-i Îngrozește pe vinzători,

după șase luni mi-am luat inima In 
dinți și viramentul in buzunar și am 
Diecat la București.

— Atunci considerăm că putem 
încheia discuția noastră despre cele 
35 de perechi de pantofi cu cuie...

— Nu vă grăbiți I Am răscolit toa
te magazinele. Aproape că am rupt 
și eu o pereche de pingele tot um- 
bllnd după pantofii băieților. Dar o 
meritat. N-o să vă vină să credefi, 
dar la magazinul IDMS din str. Șe
lari am găsit pantofi cu cuie pentru 
micii mei atleli.

— Totul e bine cînd se încheie 
cu bine...

— Bine e un
detru că In loc

ATITUDINI

fel de a spune. Pen- 
35 de perechi „mici", 

am plecat T 
cu... trei. Am 
in schimb, 15 
rechi nr. 40, 
nr. 41 și două 
44. Vorba ceea : 

cine se pregătește I...
s-au dus cei 8900 de

' i", 
doar 
luat 

i pe-
10 

nr...

nu-i pentru
— Și așa 

lei, nu ?
— Intr-adevăr. Dar, nu toți. Mai 

rămăseseră 112 lei. Ce să fac ? Pen
tru o pereche de pantofi mici era 
prea mult (ca să nu mai repet că 
nici nu se găseau), pentru o pereche 
cu număr mare nu ajungeau. Și a- 
tunci, ca in cupletul lui Mircea 
Crișan, am cumpărat o sacoșă, o min
ge de tenis de masă și o cutie de... 
ceară pentru schi I Ca 
teze viramentul.

să se comple-

de la Școala 
Arad fac an-

credem

am mai 
de zeci

Astăzi, tinerii atleți 
sportivă de elevi din 
trenamentele tot în teniși 1 Doar trei 
din ei se pot lăuda cu mult rîvniții, 
dar atît de necesarii, pantofi cu cuie. 
Nu știm 
sau vor 
ceea ce 
lipsa de 
IDMS și 
la Reghin, la Arad și, 
multe alte orașe ale țării, micii atleți 
sînt lipsiți de posibilitatea de a se 
pregăti și de a concura în condițiile 
dorite. Și tot din această cauză se 
întîmplă, așa cum s-a întîmplat la 
Arad, ca secțiile de atletism să-și 
cheltuie fondurile de materiale și e- 
chipament cu lucruri de care nu au 
deocamdată nevoie. Dorim, desigur, 
un răspuns corespunzător din partea 
celor vizați, gîndindu-ne că au și ei... 
asociație sportivă.

dacă pantofii cu nr. 44 sînt 
fi folosiți de cineva, dar 

este sigur e faptul că din 
preocupare a magazinelor 

a fabricii de specialitate de 
desigur, în

R VIL AR A 
D. GIRLEȘTEANU



de înscriericoncurs
la concursulcampionatului
HerăstrăuAstăzi și rnîine se desfășoară în

tâlniri în cadrul etapei a XXV-a (pen
ultima) a campionatului masculin de 
categoria A seria I, precum și una din
tre cele două restanțe ale întrecerii 
feminine la aceeași categorie. Iată 
programul jocurilor: C.S.M.S. Iași — 
Rapid București (partida are Ioc azi), 
Progresul București — Minerul Baia 
Mare, Steaua — Farul Constanța, Di
namo Bihor — Petrolul Ploiești, Știin
ța Galați — Știința Cluj, Știința Ti
mișoara — Constructorul Brăila în 
campionatul masculin, Știința Cluj — 
Dinamo București în campionatul fe
minin.

Trăgătorii fruntași din toată țara 
vor lua loc, începînd de miercuri, pe 
standurile de tragere de Ia poligonul 
Tunari în importantul concurs republi
can dotat cu „Cupa Dinamo". între
cerile au ca scop verificarea stadiului 
de pregătire a țintașilor, obținerea 
normelor de clasificare sportivă. în a- 
celași timp, concursul oferă un bun 
prilej de selecție pentru campionatele 
europene.

Competiția cuprinde toate probele 
clasice inclusiv pe oele introduse re
cent (armă standard pentru seniori, 
senioare, juniori și junioare).

des-
He-

La întrecerile nautice ce se vor 
fășura astăzi și mîine pe lacul 
răstrău s-a înscris un număr record 
de participanți. Cele mai solicitate 
probe au fost la K4—1000, K—500 
(fete) C 1, K2—500 și K 1—1000. 
„Cupa Voința", cu care este dotat a- 
cest concurs, a stîmit un viu inte
res și în rîndul practicanților canotaju
lui academic. Astfel, la schif 4+1 
(juniori), dublu vîsle, schif simplu 
(fete), 8+1 (juniori) și 4+1 (fete), se 
vor prezenta la start sportivi din a- 
proape toate cluburile bucureștene.

întrecerile încep azi, la ora 17, iar 
mîine la ora 8,30.

Sportivii români in preajma marilor 
competiții internaționale

• LUPTĂTORII DE „LIBERE" PLEACĂ LA MANCHESTER
• ECHIPA DE „GRECO-ROMANE" SE AFLA ÎN SUEDIA

Săptămîna viitoare luptătorii noștri 
vor participa la cele mai importante 
concursuri ale anului — campionate
le mondiale. Primii care debutează în 
aceste mari competiții sînt sportivii de 
la „libere". Ei participă pentru a 
doua oară la un astfel de concurs. 
Printre cei care vor evolua la Man
chester (gazda campionatelor lumii 
de lupte libere) se află Petre Poale- 
lungi, Ștefan Stlngu și alții. La ma
rea confruntare din Anglia s-au în
scris luptători din 29 de țări. Marți 
la prînz cei mai buni luptători de pe 
glob își vor da mina pe podiumurile 
instalate în sala „Belle Vue*.

greco-romane, cEchipa de lupte 
turneul întreprins în R.D. Germ 
a plecat în Suedia unde îșî cont: 
pregătirile în vederea campionat 
mondiale de la Tampere (Finlan 
Cei 7 reprezentanți ai țării noal 
(Gh. Stoiciu, I. Cernea, S. Pope: 
V. Rularea, FI. Ciorcilă, Gh. Popo\ 
și N. Martinescu) vor urca pe sa 
lele de concurs în ziua de 6 iu 
De remarcat că la actuala ediții 
„mondialelor* 3 din cei 7 luptători 
mâni sînt tineri care participă per 
prima oară la o confruntare de < 
menea amploare.

Trebuie folosite toate posibilitățile existente
(Urmare din pag. 1)

condițiile create de partid și de stat ac
tivității sportive, rezultatele sînt depar
te de a fl la nivelul posibilităților. La 
etapele de mase ale diferitelor competi
ții, la campionatele asociațiilor sportive 
participă un număr restrâns de membri 
UCFS și, ceea ce este mai grav, și aceș
tia în ’mod sporadic”.

In activitatea sportivă de mase unele 
asociații sportive n-au manifestat sufi
cientă preocupare și inițiativă pentru 
găsirea unor forme simple, accesibile, 
cum sint acțiunile turistice, serbările cul
tural-sportive, trecerea normelor pentru 
obținerea Insignei de polisportiv etc. în 
darea de seamă, ca și în discuții, s-a 
maj arătat că activitatea sportivă de la 
sate este unilateral dezvoltată, iar pe 
alocuri inexistentă. Este suficient să 
menționăm că numărul membrilor UCFS 
din asociațiile sportive sătești nu depă
șește 5 Ia sută din populația satelor șl 
comunelor.

Nici în unele asociații sportive din în
treprinderi și instituții activitatea sporti
vă de mase nu este la nivelul posibilită
ților. Astfel, asociații ca Minerul Vul
can, c.F.R. Teiuș și Minerul Deva, eu 
toate că dispun de baze sportive dotate 
cu utilajul și aparatura necesară, nu au 
desfășurat întreceri la unele sporturi în 
etapa pe asociație a spartachiadelor și 
în campionatul asociației.

Cu cîteva excepții, activitatea de per
formantă din regiunea Hunedoara este 
sectorul cel mai slab al vieții sportive 
hunedorene. Recordurile raionale, orășe
nești și regionale sint în urma celor ob
ținute în alte regiuni. In campionatele 
republicane, multe echipe și sportivi au 
n comportare nesatisfăcătoare și ocupă 
ultimele locuri în clasamentele respecti
ve. De pildă, la întrecerile finale ale 
Spartachiadei republicane lotul de spor
tivi ai regiunii Hunedoara s-a clasat pe 
locul 13, iar la unele sporturi — ciclism, 
natație, haltere — pe ultimele locuri.

în lotul olimpic a fost selecționat un 
singur sportiv din regiune — atletul Gh. 
Popescu — care însă nu a participat la 
Jocurile Olimpice de la Tokio, rezulta
tele sale fiind sub baremul stabilit.

CÎTEVA EXPLICAȚII Șl CAUZE
Consiliile asociațiilor sportive, consi

liile raionale și orășenești, precum și 
consiliul regional UCFS au neglijat o 
vreme munca de perspectivă, procesul 
de instruire tehnică, selecția și formarea 
sportivilor tineri din regiune. N-au fost 
studiate cu atenție posibilitățile de dez
voltare a fiecărei ramuri de sport, con
dițiile și cadrele de care dispun asocia
țiile și secțiile sportive. Din această 
cauză, In regiunea Hunedoara sînt dez
voltate doar unele ramuri sportive, în
deosebi fotbalul, care are aproape 40 la 
sută din numărul total al sportivilor 
care participă la activitatea competițio- 
nală. Și, cu toate acestea, regiunea Hu
nedoara nu este în prima categorie I U- 
nele discipline, și in special sporturile 
individuale, cu pondere Ia Jocurile Olim
pice si in marile competiții internațio
nale, sînt neglijate sau practicate 
ține asociații și secții.

O parte dintre sportivi au mari 
in pregătirea fizică și mai ales 
tehnică, datorită superficialității

trenamente și slabei exigențe a unor an
trenori ca E. Sneider și I. Ciolna — atle
tism, I. Barbu — box, M. Golgoțiu — 
fotbal, și alții. Acești antrenori nu apli
că în pregătirea sportivilor metodele 
științifice de antrenament (neglljînd chiar 
pregătirea lor personală) șl nu imprimă 
disciplină in rindurile sportivilor. Iată 
șl cîteva consecințe: comportarea ne
sportivă a jucătorilor Staicu, Dogaru șl 
Vasile Nicolae din echipa de fotbal Mi
nerul Deva, actele de indisciplină ale 
unor sportivi din asociațiile Minerul Te- 
liuc, C.F.R. Simeria șl 
noasa.

In categoria

Derbiul etapei: 
Steaua - Grivița

Minerul Anl-

în pu-

lipsuri 
in cea 
in an-

Măsurile, aprobate în 
participanții la lucrările 
buie aplicate cît mai grabnic și pentru 
îndeplinirea lor se cere din partea tutu
ror activiștilor sportivi din această re
giune un efort sporit, mai multă muncă 

pasiune. Sportul hunedorean are mul- 
posibilități de afirmare multilaterală 
ele trebuie folosite din plin.

COSTIN CHIRIAC

unanimitate de 
conferinței, tre-

Etapa a IX-a a campionatului repu
blican de rugbi programează astăzi și 
mîine cîteva partide foarte importante 
pentru echipele care candidează 
locurile fruntașe ca și pentru cele 
flate în zona retrogradării. în i 
deosebit reține atenția 
STEAUA—GRIVIȚA ROȘIE, conside
rat — pe bună dreptate — derbiul 
etapei. Iată, de altfel, 
două formații, înaintea 
mîine :

2. Steaua 7 6 1
3. Grivița Roșie 7 4 1

la 
a- 

tnocl 
meciul

situația celor 
partidei de

20
16
Gri-

Și 
te
Și

0 93 :29
2 109:26 

învinsă cu (I—6 de Progresul, 
vița Roșie va încerca, desigur, să re
cupereze punctele pierdute duminică, 
dar Steaua — angajată direct în lupta 
pentru titlu — are și ea neapărat ne
voie de o victorie. Este, deci, de aș
teptat o partidă foarte echilibrată și 
— ■ sperăm — de bun nivel tehnic. 
Etapa a IX-a programează însă și alte

pn i.i r ul

Știința Timișoara la a doua victorie 
în turneul final feminin

(Urmare din pag. 1) (Rapid) a fost eliminată pentru două 
minute, timp în care Aurelia Szoke a 

arbitrul Gh. Crîsnic (Pe- jns.cris de două ori Din acest moment 
(min. 10) a început ploaia. Studentele

Știința București — Rapid
s-a desfășurat aproape 40

mitor de 
troșeni).

Meciul
București
de minute pe o ploaie torențială. între
cerea a fost echilibrată pînă cînd Popa

Turneul final masculin

Dinamo Craiova
atn anunțat, turneul fi
se va

1 iunie la
desfășura între 
Hunedoara (tu- 
Orașul Victoria 
alcătuit următo-

Selecționata Katowice 5-5
CRAIOVA (prin telefon). Joi seara 

a avut loc pe Stadionul tineretului 
din localitate, în prezența a peste 
5000 de spectatori, întîlnirea interna
țională de box dintre DINAMO CRA
IOVA și SELECȚIONATA ORAȘU
LUI KATOWICE (R.P. Polonă). Me
ciul a luat sfîrșit cu un rezultat egal : 
5—5. Cu acest prilej, cei prezenți au 
sărbătorit retragerea din activitatea 
sportivă a cunoscutului pugilist Petre 
Deca. Sportivul craiovean a practicat

De la I.E.B.S

boxul timp de 15 ani și are la activ 
190 de meciuri, dintre care 122 vic
torii și 30 egale.

Iată rezultatele tehnice : C. Pop 
b.ab. 1 Kunierz ; Pawroznik b.p. I. 
Manea ; C. Buzuliuc b.p. Stawski ; M. 
Goanță b.ab. 1 Tabaszewski ; Kucz- 
mierz b.p. I. Enaclie ; Kalinski b.p. 
M. Cornel ; N. Moț b.p. Hazek ; Du- 
browski b.p. E. Contantinescu, de
cizie eronată ; St. Panduru b.p. Ko- 
sowicz ; Walicki b.a.b. 3 I. Enache. 
Revanșa întâlnirii se dispută la Tr. 
Severin.

După cum 
nai masculin 
30 mai 
rul) și 4—6 iunie la
(returul). Federația a 
rul program :

30 mai: Steaua București — Știința 
Timișoara și Dinamo București — Di
namo Brașov ; 31 mai: Dinamo Bucu
rești — Știința și Steaua — Dinamo 
Brașov; 1 iunie : Dinamo Brașov — 
Știința și Dinamo București —- Steaua,

Returul se va disputa după același 
program.

R. ȘULȚ, coresp. regional

• Duminică va avea loc ultima 
etapă a seriei a 11-a a campionatului 
republican, masculin și feminin. In 
București se va disputa o singură par
tidă : Știința — Cauciucul Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. întîlnirea 
este programată pe Stadionul tinere
tului cu începere de la ora 11.

jocuri importante. Constructorul 
întâlni formația metalurgiștilor, iar P 
greșul va juca cu Dinamo. Ultima p 
tidă se anunță destul de dificilă + 
tru dinamoviști, dacă Progresul 
confirma evoluția bună din meciul 
Grivița Roșie...

în celelalte trei jocuri se întîlnes 
Farul Constanța cu Rulmentul Bîrlș 
CSMS Iași cu Știința Cluj și Știii 
Petroșeni cu Știința Timișoara.

noși

competiționaiî

activitate

s-au acomodat mai bine la condițiile 
grele de joc și pînă la sfirșitul repri
zei au mai marcat prin Szoke (în deo
sebită vervă de șut) și Dohîrceanu. 
Repriza secundă s-a disputat tot în 
nota de superioritate a studentelor, 
care au înscris prin Szoke, Leonte (2) 
și Maria Nicolac. Scor final : 8—2 
(4—1) pentru Știința București. A ar
bitrat corect O. Leikep (Sibiu).

In urma rezultatelor din primele 
două zile ale turneului final, Știința 
Timișoara și Știința București conduc 
în clasament cu trei puncte avans față 
de Rapid și Mureșul. Ultima etapă 
a turului se dispută sîmbătă, urmînd 
ca săptămîna viitoare să aibă loc re
turul.

Jucătorii
de tenis se află 

plină activitate competițională. Du; 
încheierea primelor etape ale câmpii 
uatelor republicane pe echipe și ind 
vidual, iată că astăzi începe ultin 
fază (la echipe), iar joi la probele-' 
dividuale.

întrecerile pe echipe reunesc 10 fo 
mâții : Dinamo, Steaua, Știința și Prt 
greșul (toate din București), Steag! 
roșu Brașov, UT Arad, 1T Orație 
Știința Cluj, Mureșul Tg. Mureș 
Electrica Timișoara. Concursul se v 
disputa sistem turneu — numai tu 
ultimele meciuri fiind programate la 
și 10 octombrie.

Etapa finală a campionatului ind 
vidual — la oele cinci probe — ct 
prinde două concursuri. Primul se v 
desfășura între 3 și 10 iunie la Bucii 
rești, iar celălalt va avea. loc 1 
sfirșitul lunii septembrie. La compet. 
ția de săptămîna viitoare vor lu 
parte sportivii calificați în prime! 
locuri în faza orășenească, precum ț 
cei mai buni 8 băieți și cele mai bun 
4 fele din campionatul republican 1 
juniori. Jocurile vor fi găzduite de te 
renurile de la baza Progresul dip -U 
pitală.

• Pentru întîlnirea internațională 
de fotbal R.P. ROMÂNĂ—R.S. CE
HOSLOVACĂ de mîinedepe stadio
nul „23 August", sînt valabile urmă
toarele legitimații eliberate de UCFS/ 
CG : roșii și maro în piele, albastre 
în dermatin, verzi în dermatin, gri 
în dermatin cu ștampila „FOTBAL", 
legitimațiile eliberate maeștrilor spor
tului la fotbal, maeștrilor emeriți și 
antrenorilor emeriți ai sportului, arbi
trilor și antrenorilor de fotbal, mem
brilor comisiilor și colegiilor F. R 
Fotbal.

• Intrarea în stadion se face înce- 
pînd de la ora 12,30.

• Incepînd de luni se pun în 
vînzare, la casele obișnuite, biletele 
pentru cuplajul interbucureștean de 
fotbal RAPID-PROGRESUL și DINA
MO—STEAUA, de miercuri 2 iunie, 
de pe stadionul „23 August".

Teatrul „BAHBU DELAVRANCEA ' [STRADA
prezintă începind de joi 27 moi 1965, ora 20
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Mihai Nedef la al 7-lea 
campionat european!

Campionatul european 
de baschet masculin, ale 
cărui întreceri încep mîi- 
ne la Moscova și Tbilisi, 
se află la cea de a XlV-a 
ediție. Din cele 25 de for
mații (cifră, record) ali
niate la startul acestei 

au mai rămas 
doar 16, îm- 

doua serii.. . <
mai bună com- 
avut-o pînă a-

datorită unui golaveraj 
mai slab — doar pe locul 
3.

ediții, 
în cursă 
părțite în

• Cea 
portare a 
cum selecționata U.R.S.S., 
învingătoare de 7 ori. Cel 
mai bun rezultat al e- 
chipei. române (aflată . la 
a 9-a participare) a fost 
înregistrat la Sofia . în 
1957, cînd jucătorii noș
tri s-au clasat pe locul 5. 
Patru ani mai tîrziu, la 
ediția desfășurată la Bel
grad, baschetbaliștii ro
mâni au avut o mare șan
să de a se califica în tur
neul final (primele patru), 
dar după ce au obținut 5 
victorii consecutive (O- 
ianda. Franța, Cehoslova
cia, Turcia și Izrael) au 
pierdut în fața Bulgariei 
(51—63), clasîndu-se în 
semifinala respectivă —

• Interesant de sem
nalat este și faptul că 
MIHAI NEDEF, căpitanul 
echipei române, participă 
anul acesta la cel de al 
7-lea campionat euro
pean, performanță unică 
în istoria acestei compe
tiții. Miercuri 2 iunie, în 
partida cu echipa U.R.S.S., 
Nedei va îmbrăca pen
tru a 150-a oară tricoul 
naționalei noastre, fapt 
pentru care el merită — 
de pe acum — toate feli
citările.

este

sau
Dumitru ?

V-ați dat seama, desi- 
, din titlu, că e vorba

imiiniinitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiniiiiiiiiuniiiiiiiiniiniiiniiiinnniiiiiiniiiHiiiiii
ei nu 
Cum

IMAMICUL NR. I

Subiect: fotbalul
în ultimul timp, spor

tul cu multiplele lui as
pecte și mai ales fotba
lul 
des 
nile 
dio

constituie o tematică 
abordată în emisiu- 
distractive de la ra- 
și de la televiziune, 

precum și pe scenele tea
trelor de revistă.

De un deosebit 
se bucură cupletul 

-balornanur din 
„Veselie la... 174", 
de Angel Grigoriu, Romeo 
Iorgulescu și Cornel Con-

succes
„Fot- 

revista
scrisă

stantinescu (muzica: Geor
ge Grigoriu, Temistocle 
Popa și Mișu Iancu). 
„F otbalomanul" este un 
om care ...suferă din cau
za sportului său preferat, 
dar care, ca și alți iubi
tori ai fotbalului, speră 
în redresarea acestei dis
cipline sportive și aș
teaptă, vorba cupletului : 
„Ca din Măgurele să iasă 
un Fele I‘

De ce nu ? Și cît mai 
aurind 1

• Pentru amatorii de 
statistici oferim și rezul
tatele înregistrate, la e- 
dițiile precedente, de 
„5-ul“ nostru reprezenta
tiv împotriva adversari
lor din grupa de la Mos
cova. CEHOSLOVACIA: 
17—51 (1947), 31—49
(1953), 69—91 (1955), 55— 
61 (1957), 59 — 66
(1959), 55 — 52 (1961)
și 56—55 (1963); ITALIA: 
43—61 (1953), 70—73
(1955), și 85—66 (1963); 
FINLANDA: 51 — 59
(1953), 83—72 (1955) și 
69—55 (1963); R.D. GER
MANA: 54—66 (1963); 
IZRAEL: 62—42 (1961),
și 47—57 (1963); UNGA
RIA: 60—71 (1955), 65— 
66 și 61—76 (1957), 62— 
53 (1959) și 60—71 (1961); 
U.R.S.S.: 63—79 (1955),
63—87 (1957) și 54—64 
(1963).

Vn iubitor de șah din 
Curtici, tovarășul CON
STANTIN GIUGLEA, ne 
roagă să-t furnizăm lămu
riri cu privire la „criza 
de timp“. Iată-le.

Partida de șah, cea de 
concurs bineînțeles, presu
pune un timp de gîndire 
egal pentru fiecare dintre 
cei doi jucători. Firește, 
este vorba de fixarea 
numitor limite de timp, 
regulamentul dorind să 
stăvilească abuzul de gîn
dire în efectuarea mutări- 

■ lor. Căci, iată ce s-a în- 
tîmplat cam cu o sută și 
ceva de ani în urmă, la 
o partidă între faimosul 
jucător francez Labour- 
donnais și nu mai puțin 
celebrul șahist englez Mac 
Donnel. Pe atunci nu se 

i inventaseră ceasurile de 
. control la șah. La o mu- 
J tare, Labourdonnais a fost 

pur și simplu exasperat 
' de... meditația prelungită 
i a adversarului său și a 
i preferat să cedeze parti- 
' da, decît să aștepte pînă

decide Mac Donnel! 
exemplu și multe 
— le cunoașteți

se va 
Acest 
altele 
probabil și dv. din practi
ca de amatori — a dus 
la introducerea controlului 
de timp. S-au folosit mai 
întîi ceasuri de nisip 
(clepsidre), apoi cele cu 
dublu cadran, existente și 
azi îri practica turneelor 
de șah.

De regulă, fiecare ju
cător are la dispoziție 
2!/2 ore pentru efectuarea 
a 40 de mutări. El poate 
să-și împartă cum vrea 
acest timp. De pildă, să 
facă primele 10—20 de 
mutări în cîteva minute, 
iar la celelalte să gîndească 
și cite o jumătate de oră... 
Condiția este numai ca 
după efectuarea mutării 
40 (mutarea de control), 
stegulețul ceasului său să 
arate că timpul de gîndire 
nu a fost depășit. Ceea ce 
nu a fost cazul, de pildă, 
în partida Sajtar-Milev, 
jucată la turneul de la 
București 1953 : negrul

IN CIUDA ANILOR...
DE TOATE

„L'Equipe” ne infor- ventură mexicană. In- 
mează că la Marsilia s-a tr-adevăr, uniii organi- 
desfășurat, de curînd, zatori din baschetul me- 
„Campionatul Europei" 
al echipelor de fotbal ale 
politiei. Dar ziarul con
chide : în timp ce furtu
rile de tablouri din muzee 
se țin lanț, altceva mai 
bun n-aveau de 
polițiștii.

★
Sftăți că rugbistul 

cez Michel Crauste
la activul său 56 de se
lecții în echipa naționa
lă ? „Mongolul", așa cum 
îl numesc . în glumă 
colegii de echipă, a 
apărat totdeauna cu „în
dărătnicie și admirabilă 
voință" culorile echipei 
naționale și este în par
ticular un orii foarte re
tras.

xican admirîndu-i calită
țile, i-au făcut oferte de i 
a deveni jucător de' 
baschet.

făcut

frân
are

★
Americanul John Ram

bo, care a obținut me
dalia de bronz la sări
tura în înălțime la To
kio este tentat de o... a-

In patru rînduri
Șapte rugbiști eu fost 

eliminați de pe teren 
în două meciuri pentru 
acte de indisciplină.

Este valabilă butada, 
Pentru o seamă de motive: 
Ne place să vedem GRA- 

mada,
Dar nu la... acte nespor

tive !

Handbalistele de Ia 
ȘSE Ploiești au fost 
întrecute cu 32—4 de 
către Confecția Bucu
rești.

Scorul ăsta mare
Arată ușor
Că nu-s adversare
De... talia lor.

V. D. POPA

RUGBI... FEMININ
In unele țări meciurile 

de fotbal între echipe 
de... femei nu mai consti
tuie o surpriză, ca să. nu 
mai vorbim de faptul că 
au apărat și primele fe
mei... arbitri de fotbal. 
Dar puțină lume se aș
tepta să aibă ocazia să 
asiste la o partidă femi
nină de... rugbi. Și totuși... 
In fața a peste 2000 de 
spectatori, pe stadionul 
Chiquev din Pessac s-a 
desfășurat meciul dintre 
„rugbistele" Școlii de me
dicină din Bordeaux și 
Școlii de farmacie din a- 
celași oraș. Arbitru: fos
tul internațional Albgla- 
dejo. Jucătoarele au pur
tat tricouri regulamentare 
de rugbi. alegerea șortu
lui fiind liberă iar ghetele 
cu crampoane au fost în
locuite cu ghete de bas- 
ghet.

Un cititor, Marin Dob- 
ciu din Turnu Măgurele, 
ne întreabă ce mai știm 
în legătură cu Dumitru— 
„Jim" — Călinescu, unul 
dintre cei mai valoroși 
boxeri romîni de acum 
30—35 de ani (a cîștigat 
de 9 ori consecutiv titlul 
de campion al țării la ca
tegoriile semimijlocie și 
mijlocie).

Fotografia de față cons
tituie cel mai bun răs
puns. Ea îl înfățișează pe 
Durriitru Călinescu în... 
exercițiul funcțiunii : de 
aproape 30 de ani el este 
antrenor de sport la Fa
cultatea de științe juridi
ce, unde se ocupă cu

dragoste de studenți și, 
totodată, de copiii salaria- 
ților din acest institut de 
învățămînt {aproape 100 
de prichindei !).

Dumitru Călinescu a 
trecut de 60 de ani. Dar
nici gînd să se retragă I

De altfel, el are aceeași 
putere de muncă și — 
verificați și vă veți con
vinge I—aceiași... mușchi 
de oțel din anii tinereții 
cînd îți spunea glumind: 
„Ia mîna de pe... fiare 1“

Posta
PAUN ȘTEFANESCU, 

BUCUREȘTI. — „Mă sur
prinde lipsa din formația 
U.T.A.-ei a lui Floruț ca
re. în ultimele 5—6 cam
pionate, nu știu dacă a 
lipsit mai mult de un joc 
sau două“. Dacă o să vă 
spun motivul, n-o să mai 
fiți surprins : a fost ope
rat de menise. Deci, ab
sență motivată !

PETRE GRADINARU, 
ORȘOVA. — Viitoarea edi
ție a campionatului mon
dial masculin de baschet 
va avea loc în America de 
Sud — în Argentina sau 
Chile, locul urmează să se 
fixeze — în 1966.

ARTIOM BOLLA, TE
CUCI. — După o analiză 
temeinică, ați ajuns la 
concluzia că se impune 
prezența lui Marin Marcel 
(Știința Craiova) în linia 
de fund pentru meciul cu 
Cehoslovacia. propunerea

cu cea de a 40-a mutare 
a sa amenința cu mat 
imparabil pe adversar, 
dar acesta a reclamat 
arbitrului că Milev de
pășise timpul de gîndire. 
Așa era. Sajtar (făcut mat 
pe tablă) a fost declarat 
învingător !...

Deci dacă șahistul nu-și 
organizează cum trebuie 
efectuarea mutărilor pe 
distanța-limită de timp, el 
intră inevitabil în „cri
ză"... Atunci el devine 
foarte vulnerabil, căci nu 
poate calcula toate con
secințele fiecărei mutări. 
Și totuși, un... abonat al 
„crizei de timp", fostul 
nostru campion Petre 
Seimeanu, a cîștigat o 
partidă cu bulgarul Pis- 
kov, la Balcaniada de la 
Sofia 1949, în care avea 
de făcut 18 mutări în nu
mai 4 minute (adversarul 
său dispunea de o jumă
tate de oră). în acest scurt 
răstimp, Seimeanu a parat 
un atac la rocadă al lui 
Piskov, a trecut la contra
atac, a făcut un sacrificiu 
de damă (!) și a cîștigat 
partida.

Fiindcă, în mod normal, 
lucrurile se petrec ca în 
partida Saidy (S.U.A.)-Fl. 
Gheorghiu (R.P.R.), de la 
campionatul mondial stu
dențesc de la Leningrad 
1960. Ultimul avea la un 
moment dat o damă în 
plus, dar și o ...teribilă 
„criză de timp". Rezul
tatul ? Victorie pentru 
Saidy, prin depășirea tim
pului de gîndire.

Munteanu, cei doi ge
meni ai fotbalului româ
nesc. Sînt atît de... ge
meni, îneît nu-i pot recu
noaște uneori nici cei mai 
buni prieteni ai lor, decît 
dacă se uită, pe rînd, la 
obrazul fiecăruia: cel care 
are două alunițe 
Anton.

Dar iată că... nici 
se pot recunoaște I 
așa ?

Să vă spunem o întîm- 
plare petrecută recent : 
Anton și Dumitru vizitau 
într-o zi un muzeu din 
Capitală. Atras de o pic
tură, Dumitru rămăsese 
în urmă. Anton îl „zăreș
te” pe fratele său și-1 
strigă :

— Hai Mitică, se apro
pie ora închiderii 1

Dar nu-i răspunse ni
meni. Anton se văzuse pe 
el însuși într-o oglin
dă 1...

LONGEVITATE

RADU VOIA

Ca și ceilalți fotbaliști, 
jucătorii din echipa bel
giană Condar sur Vienne, 
care activează într-o ca
tegorie inferioară, și-au 
făcut la timp vizita me
dicală, după care au pu
tut activa în voie. Unul 
singur, Pierre Bardy, de 
profesie coafor, a fost so
licitat să se prezinte din 
nou la vizita medicală.

Motivul ?
Zilele acestea Pierre 

Bardy a împlinit vîrsta 
de... 60 de ani și s-a a- 
preciat că, la aoeastă 
vîrstă, fotbalul încetează 
de a mai fi un sport in
dicat. Chiar Stanley Mat
thews a renunțat la a- 
ceastă mare pasiune a 
vieții sale în momentul 
cînd a împlinit 50 de 
ani...

Dar... surpriză : verdic
tul medicilor a fost că 
sexagenarul Figaro este în 
perfectă stare de sănăta
te și că, deci, poate juca 
fotbal cit îi place I

Adversarul lui Matthews
Renumitul arbitru en

glez de fotbal Arthur El
lis și-a amintit de un 
meci din „Cupa Angliei", 
disputat cu 15 ani în ur
mă între Blackpool — 
unde juca Matthews — și 
Fulham. In două rînduri, 
fundașul stînga al lui Ful
ham, Reg Lowe, văzîn- 
du-se depășit prin drib
ling de Matthhews, l-a
ținut pe acesta de tricou.

Bineînțeles, Ellis a fluierat 
de fiecare dată fault, iar a 
doua oară l-a chemat pe 
Lowe, spunîndu-i că nu 
trebuie să-1 oprească pe 
Matthews în acest fel.

Nu mică a fost surpriza 
lui Ellis auzind răspunsul 
lui Lowe :

— Dacă dv. cunoașteți 
un alt mod de a-1 opri, 
vă rog să mi-1 spuneți șl 
mie 1

MQie’OZ-lN 1

dv. mă găsește... nepregă
tit. Dacă primesc încă o 
părere asemănătoare sînt 
totuși gata să insist pe lin
gă Federație pentru adop
tarea ei.

FRANCISC SIPOS, CLUJ. 
1) Progresul a jucat pen
tru prima oară în catego
ria A în anul 1955, clasîn- 
du-se la sfirșitul campio
natului pe locul III. — 2) 
Vă interesează dacă a re
trogradat vreodată de la 
promovare și pînă în pre
zent ? Nu ! Dar de ce în. 
trebați ? Vreți să știți dacă 
este cît de cît... obișnuit ?

DUMITRU OANCEAi 
GHIMBAV. — Cîmpia Tur- 
zii a avut echipă în „A” 
în anul 1952. Vizita a fost 
scurtă — de un an — dar, 
oricum, performanța este 
meritorie. Orașe mai mari 
n-au ajuns nici în „B“ ! 
De altfel, patru ani mai

tîrziu, aceeași echipă avea 
să facă o nouă ispravă : 
să devină finalistă a „Cu
pei R.P.R.“. In ultimul 
meci a fost învinsă de Pro
gresul Oradea cu 2—0,

GHEORGHE DTNULES- 
CU, COMUNA DIRSTE. — 
„Scrisoarea I” adresată ce
lor de la Steagul roșu 
după înfrîngerea cu 10—1 
suferită în fața lui Dina
mo București este prea 
lungă. Și nu uitați că a- 
ceasta e... „Scrisoarea I”i 
Dar Steagul roșu a primit 
sute de... scrisori de re
proș. Am reținut totuși 
două versuri ;

— Tu ești „Mache“ ? — 
Da. baloane ! — Ai venit 
să mi te-nchini ?

Dacă nu, în 5 minute ai 
să pleci eu... sacul plin !

NICOLAE ANDREI, CON. 
STANȚA. — E bun „pro

gramul*? de muzică ușoară 
alcătuit de dv.: Rapid, lui 
Dinamo : „Pentru ce vrei 
să-mi strici fericirea ?"< 
Dinamo, lui Rapid : „Ce 
cauți tu în viața mea 
U.T.A., lui petrolul : „Ce 
bine-i lingă tine !*

GHEORGHE DIACO- 
NESCU; TIRGUL CARBU- 
NEȘTI. — Să vedem și 
filmul zilei : Steagul roșu: 
„Două reprize-n iad“.

ARGHIRE B. VIOREL, 
VASLUI și ION POPESCU^ 
BUCUREȘTI. — 1) Stanley 
Matthews a primit titlul 
de „sir” nu de „lord“. — 
2) Cine este autorul golu
lui marcat de la distanță 
de Real Madrid în meciul 
susținut la București cu 
Dinamo București ? ’ Ruiz, 
Dacă nu mă credeți, între- 
bați-1 pe... Datcu !

idfc POȘTAȘU



I

Trimisul nostru special, VALENTIN PĂlNESfE, nc comunică din Nitra:

Ultimele amănunte privind meciul dintre tinerii fotbaliști 
României și Cehoslovacieiai

NITRA. Fără îndoială că citi
torii ziarului nostru vor să afle 
citeva amănunte în legătură cu 
această localitate unde, sîmbătă, 
se va desfășura întîlnirea inter
națională de tineret dintre echi
pele României și Cehoslovaciei.

Nitra e un vechi centru indus
trial și fotbalistic al Slovaciei, si
tuat la aproximativ 80 km de Bra
tislava. Orașul în care ne aflăm 
de două zile are 50 000 de locui
tori. Stadionul pe care se va des
fășura partida este în mijlocul 
unui cring și oferă condiții de vi
abilitate pentru oca 20 000 de 
spectatori. El aparține asociației 
sportive Slovan Nitra care pînă

acum doi ani a avut echipă de 
fotbal în categoria A.

Și acum, despre meciul de sîm- 
bătă. Joi seara am avut primul 
contact cu viitorii parteneri de 
întrecere, în fața televizoarelor 
încercînd să urmărim împreună 
finala „Cupei campionilor euro
peni". Antrenorul gazdelor, Karol 
Bucko, a fost foarte rezervat în 
privința declarațiilor, chiar și asu
pra formației cu care va începe 
jocul. El ne-a spus doar atît că 
are o garnitură tînără („pui de 
lei", așa cum este ea numită în 
Cehoslovacia), cu jucători pînă 
la 22 de ani, capabilă de un joc 
bun.

au 
B.

Corespondență din Moscov;

ÎNAINTEA „EUROPENELOR- Df BASCHET!

Campionatele europene de box în
(Urmare din pag. 1)

La categoria mijlocie mică, bo
xerul bulgar Doicev și-a asigurat 
o medalie de argint, învingîndu-1 
la puncte pe Schnedl (Austria). în 
cealaltă semifinală de Ia catego
ria mijlocie mică, Agheev (U.R.S.S.) 
l-a întrecut la puncte într7un meci 
spectaculos pe Casatti (Italia). în 
cadrul categoriei semigrea, pugi- 
listul sovietic Pozniak a cîștigat 
prin k.o. în repriza I partida cu Hor
vath (Elveția), iar Gerber (R.F.G.) 
a fost declarat învingător la punc
te intr-un meci echilibrat, în fața 
lui Anders (R.D.G.).

Reprezentantul nostru la cate
goria cocoș, N. Gîju, s-a compor
tat foarte bine în compania cam
pionului european de Ia Mos
cova, Grigoriev. Gîju a acționat 
timorat în prima repriză. în cea 
de a doua a ripostat mai prompt 
și repriza s-a încheiat la egali
tate. In ultima Gîju a boxat de
rutant, a lovit spectaculos și s-a 
deplasat permanent, făcîndu-1 pe 
Grigoriev să se arunce deseori, 
la întîmplare, în corzi. Gîju a 
cîștigat repriza și — după păre
rea noastră — și meciul. Arbitrii 
l-au preferat însă pe Grigoriev.

Spectatorii și-au manifestat 
delung dezacordul cu această 
cizie. Este singura răsplată pen
tru frumoasa comportare a boxe
rului nostru !

La semiușoară, V. Antoniu l-a 
întîlnit pe campionul olimpic, 
Grudzien, (Polonia). După două 
reprize egale, Antoniu pornește 
hotărît la ofensivă, decis să ob
țină victoria. Nu reușește acest 
lucru datorită faptului că lovind 
cu partea interioară a mănușii 
primește un avertisment care de
cide soarta partidei. învingător 
la puncte, Grudzien.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

în- 
de-

La scurta noastră convorbire 
asistat, interesați, antrenorii 
Marian și A. Niculescu. De altfel, 
după aceea, Marian spunea că 
declarația lui Bucko este valabilă 
și pentru el. Ca supliment ne-a 
oferit formația cu care va începe 
jocul: Andrei — Lupescu, D. Ni
colae, Grăjdeanu, Deleanu — Năf- 
tănăilă, D. Popescu — Năsturescu, 
Frățilă, Soo, Codreanu. Rezerve : 
Gaboraș, Al. Georgescu, Iuhasz, 
Sfîriogea, Ologu. .

Meciul va începe la ora 15, ora 
României, și va fi condus de ar
bitrul Helmuth KOhîer (R.D.G.), 
cel care a condus la București 
partida Rapid — Știința Craiova.

faza finalelor
Alte rezultate din reuniunea de 

seară: cocoș: Galonska (Polonia) 
b.p. Rascher (R.F.G.) — decizie 
discutabilă; semiușoară: Barani
kov (U.R.S.S.) b.p. Mc Court (Ir
landa); semimijlocie: Patruno 
(Italia) b.p. Dahn (R.D.G.); Ta- 
mulis (U.R.S.S.) b.p. Kucera (Ce
hoslovacia); mijlocie: Popencen
ko (U.R.S.S.) b. ab. I Slowa- 
kieviez (Polonia); Robinson (An
glia) b.p. Trodler (R.D.G.); grea : 
Izosimov (U.R.S.S.) b. ab. 1 Ry- 
banski (Cehoslovacia); Pandov 
(Bulgaria) b.p. Szenassi (Unga
ria).

La Moscova au sosit primii oaspeți 
ai campionatelor europene de baschet 
masculin. Spunem întîi Moscova pen
tru că aici vor evolua și sportivii ro
mâni, dar în freamătul pregătirilor 
trăiește și orașul Tbilisi, capitala Gru- 
ziei, care va găzdui cealaltă serie a 
competiției. Iată, de altfel, grupele ce
lei de a 14-a ediții a campionatului 
european : GRUPA A, la Moscova : 
U.R.S.S., Ungaria, R.D. Germană, Fin
landa, România, Cehoslovacia, Izrael, 
Italia ; GRUPA B, la Tbilisi : Polo
nia, Iugoslavia, Bulgaria, Suedia, Gre
cia, R.F. Germană, Franța, Spania. Și 
jocurile primei zilei (n.r. duminică 
30 mai) : la Moscova : România — 
Finlanda, Ungaria — Izrael, R.D. Ger
mană — Cehoslovacia, U.R.S.S.—Ita
lia ; la Tbilisi : Bulgaria — R.F. Ger
mană, Suedia — Grecia, Iugoslavia — 
Franța, Polonia — Spania. La Mos
cova toate partidele vor avea loc la 
Palatul sporturilor de la Lujniki, unde 
sînt și numeroase săli de antrenament. 
La întreceri participă peste 300 de 
ziariști din 20 de țări.

In ultimii ani baschetbaliștii sovie
tici au ocupat locul II la Jocurile 
Olimpice. In ce priveș*e campionatele 
Europei, la ultimele ediții echipa so
vietică a cucerit, de regulă, medalia 
de aur (la 8 din cele 9 ediții la care 
a participat) și doar o singură dată 
(1955) titlul european a intrat în po
sesia echipei reprezentative a R. P. 
Ungare. Să aruncăm o privire asupra 
lotului deținătorilor titlului. în apă-

rare vor evolua : Alaciacian, jucăto 
cu o vastă experiență competițional; 
(34 ani, 1,74), Sakandelidze, cel ma 
tînăr om al echipei (19 ani, 1,87 m) 
Aleksandr Travin (27 ani, 1,87 m) 
Viaceslav Hrînin (27 ani, 1,80 m) 
Moddestas Paulauskas (20 ani, 1,84 m) 
în atac: Ghenadi Volnov (25 ani 
2,01 m), Nikolai Bablei (27 ani, 1,9( 
m), Amiran Skiereli (24 ani, 2,00 m) 
pivoți : Aleksandr Petrov (25 ani 
2,11 m), Iaak Lipso (24 ani, 2,00 m) 
Nikolai Sușak (21 ani, 2,06 m). Pen
tru prima oară în ultimii ani din lot 
lipsește veteranul lanis Kruminș care: 
în vîrstă de 34 de ani, nu mai poate 
face față ritmului impus de jocul mo
dern.

în jurul întrecerii domnește un mare 
interes și cu siguranță că „europe
nele’ vor realiza săli pline. In ziua 
de 30 mai, la ora 15 (ora Moscovejl 
are loc festivitatea de desșljidere L. 
campionatului, iar la ora 16, prima 
partidă. Pentru ziua de 3 iunie este 
programată zi de odihnă, dar e vorba 
de o odihnă activă, deoarece între
prinderile care patronează echipele 
le-au rezervat oaspeților programe in
teresante. Mulți specialiști sovietici 
apreciază că, după rezultatele obținute 
în ultimul timp, baschetbaliștii români 
vor demonstra la Moscova jocuri de 
bună calitate și vor putea să se cla
seze printre fruntașele competiției.

IURI DARAHVELIDZE
redactor Ia ziarul „Sovietski sport”

Știri • Rezultate • știri • Rezultate
MUSCA: Freistadt (R.F.G.) — Skrzupkzak (Polonia) 
COCOȘ: Grigoriev (U.R.S.S.) — Galonska (Polonia)
PANA : Stepașkin (U.R.S.S.) — Bendig (Polonia) 
SEMIUȘOARĂ : Baranikov (U.R.SA.j—Grudzien (Polonia) 
UȘOARĂ: Rasmussen (Danemarca) — Kulej (Polonia) 
SEMIMIJLOCIE: Patruno (Italia) — Tamalis (U.R.S.S.) 
MIJLOCIE MICA: Doicev (Bulgaria) — Agheev (U.R.S.S.) 
MIJLOCIE : Popencenko (U.R.S.S.) — Robinson (Anglia) 
SEMIGREA: Pozniak (U.R.S.S.) — Gerber (R.F.G.) 
GREA: Izosimov (U.R.S.S.) — Pandov (Bulgaria).

ATLET1SM. Intr-un concurs inter
national care se desfășoară la Nan
tes (Franța) s-au înregistrat rezulta
tele: 100 m: Otto/ina 10<4; 400 m: Trou- 
sil 47,7; 800 m: Chatelet 1:53,t; 1500 
tn : Baran 3:45,9; 3000 m plat : Jazy 
8:13,4; înălțime: Czernik 2,05 m ;

CICLISM. Cea de-a 13-a etapă a 
Turului Italiei, Catania-Taormina, dis
putată contracronometru, a fost clști- 
gată de Vittorio Ador ni, cronometrat 
pe distanta de 50 km cu timpul de 
lh 13:02. S-au clasat apoi în ordine : 
Gimondi lh 14:24, De Rosso lh 15:34.

Caleidoscop ciclist
JACQUES ANQUETIL... ZIARIST

Marele campion ciclist profesionist 
Jacques Anquetil nu va participa a- 
nul acesta la turul Franței. După 5 edi
ții cîștigate, Jacques considera că-și 
poate lua un mic... 
ales că tînărul său 
lidor ar putea să-i 
prestigiu. In schimb, 
buta in „Le Grand 
rist. „France Soir" 
i-au propus să le scrie din 
impresii zilnice pentru 
50 000 de franci noi, o 
moașă. Jacques a acceptat 
vină pentru 22 de zile gazetar, 
nu pentru aceste două ziare. El 
adresat ziarului „l'Humanite" și 
încheiat un contract pentru o sumă 

ori mai mică. Preferința lui 
Jacques Anquetil are desigur o pu
ternică semnificație

RIK

concediu, mai 
compatriot Pou- 

știrbească din 
Anquetil va de- 
Tour* ca... zia- 
și „l’Aurore" 

„Tour" 
suma de 

sumă 
Să

fru- 
de- 
dar 
s-a 

i a

de cinci

întreprinsă o dublă anchetă. La una 
dintre cursele profesioniste, poliția a 
blocat din zori toate intrările spre 
traseu și a făcut un strict control 
tuturor celor ce veneau la cursă: 
alergători, antrenori, maseuri, me
canici, ziariști etc. în același timp, o 
comisie medicală a luat tuturor ci
cliștilor, care au terminat cursa, probe 
pentru analize de laborator. Rezulta
tul a fost cel presupus : mulți cicliști 
profesioniști folosesc dopingul. Fede
rația a dictat măsuri cicliștiloi cu 
renume — avertisment, alergătorilor 
cunoscuți ca fiind în general de 
bună valoare — amenzi pînă Ia 
5000 de franci belgieni, iar rutierilor 
mediocri — aspre suspendări și a- 
menzi. Nu se poale spune că L.V.B. 
(forul belgian de ciclism) nu 
este... imparțial.

Concursul internațional de tir de la Leipzig

ȘTEFAN POPOVICI PE LOCUL I LA TALERE DUPĂ MANȘA A ll-A

LEIPZIG, 28 (prin telefon). în lo- 
calitate au continuat întrecerile con
cursului internațional la care parti
cipă o serie de trăgători din 7 țări. 
La proba de talere (200 buc.) pe e- 
chipe sportivii români s-au clasat pe 
locul trei, iar la proba de 300 buc., 
individual, după două manșe con
duce Ștefan Popovici cu 185 t. (de 
menționat că cei mai buni taleriști 
români nu participă la acest concurs, 
ei fiind la „europenele" de la Lisa
bona). La proba de 60 focuri culcat 
— femei locul I a revenit trăgătoarei 
sovietice Riabinscaia cu 587 p. Ro
mâncele s-au clasat după cum urmea-

ză: 4. Ana Goreti 585 p., 10. Iudit 
Moscu 575 p., 11. Eda Baia 574 p„ 
13. Aurelia Șafer 573 p., 14. Jacqueline 
Zvonevschi 572 p., 18. Ana Capela 
568 p, 20. Georgeta Șerban 533 p. (de
fecțiune de armă). Pe echipe, sporti
vele noastre s-au clasat pe locul 3 
cu 1732 p; 60 focuri culcat juniori: 
1. Wunterlich (R.D.G.) 593 p. 7. FI. 
Țiței (România) 570 p. 12. A. Belin- 
schi 562 p., ...14. A. Băjenaru 551 p. 
Pe echipe: 1. R.D. Germană 1740 p. 
..4. România 1683 p. Proba de pistol 
viteză a fost cîștigată de Suleima- 
nov (U.R.S.S.) cu 590 p. Sîmbătă se 
dispută manșa a IlI-a proba de talere.

Noul lider al clasamentului este A- 
dorni, urmat de Mealli la 3:16, Gi
mondi la 5:21.

ȘAH. Prima partidă a meciujjv 
Spasski — Gheller, contînd pefttru 
semifinalele campionatului mondial 
de șah, s-a terminat remiză la muta
rea a 30-a. In partida a doua, cu 
albele va juca Spasski.

• După două runde, in turneul in
ternational de la Marianske Lazne 
conduce Samkovici (U.R.S.S.) cu 2 
puncte. Cile un punct și jumătate au 
totalizat Keres, Pomar, Hort și Jime
nez. Rezultate din runda a doua: 
Uhlmann — Samkovici 0—1 ; Keres 
— Pirc 1—0 ; Filip — Pomar remiză ; 
Jimenez — Rednarski 1—0; Fuchs — : 
Stahlberg remiză.

BASCHET. In ultimul meci al „Cu
pei celor 5 națiuni", la Varșovia 
s-au întîlnit echipele R. P. Polone și 
Italiei. Cîștigînd cu scorul de 66—64 
(32—27) baschetbaliștii italieni 
intrat în posesia trofeului.

FOTBAL. La Novarra (Italia) 
desfășurat meciul international
mica) de fotbal intre echipele de ăi- . 
neret ale Italiei și Olandei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 3—1 
(2-0).

• Cupa Franței a fost cîștigată 
anul acesta de formația Renneș. In 
finală fotbaliștii de la Rennes au în
trecut echipa 
3—1 (0—1).

• Primele
internațional 
la Casata Monferrato (Italia) s-au 'în
cheiat cu rezultatele: Ferencvaroș 
Budapesta — Casala 2—1 (1—0) ;
Milano — Partizan Belgrad 1—0
fl—0). La turneu mai participă for
mațiile Internazionale Milano, Dina
mo Moscova, Juventus Torino și 
A. C. Torino.

au

s-a 
a-

VAN LOOY CONTRA BER- 
NABEU

van Looy, cel mai popular 
belgian, pregătește o aprigă 

i cu Bernabeu, proprietarul

|

^COMBAT* își va lua Cupa „Jules Rimei"
Rik \ 

ciclist 
dispută 
clubului sportiv spaniol Real Madrid. 
EI a cumpărat de curind terenul de 
fotbal F. C. 
cestui club, 
unor vedete 
Uerentals o 
pei madrilene Real. Cît de interesat 
este Rik să reușească in această a- 
facere ne-o arată faptul că după ce 
a cîștigat „Turul Spaniei", invingind 
irr 5 din cele 6 etape ale cursei, el 
a făcut o comandă urgentă cu 
Bruxelles pentru a primi de la sofia 
sa amănunte cu privire Ia compor
tarea echipei in meciul din acea zi. 
Și faptul că echipa câștigase l-a bu
curat chiar mai mult decit succesul 
său in ..Turul Spaniei"

RĂZBOIUL DOPINGULUI
în Belgia, problema dopingului

este la ordinea zilei. Recent a fost ' după cum se cunoaște, țara care cîș-
it

Uerentals și echipa a- 
Acum este in căutarea 
care să facă din F. C. 

puternică rivală a echi-

Cu aproape un an înaintea cam
pionatului mondial de fotbal care se 
va desfășura în Anglia, în ce stadiu 
se află fotbalul brazilian ? — își pune 
Întrebarea cronicarul sportiv al coti
dianului francez „COMBAT".

Un răspuns autorizat este cel al 
fostului internațional Va.'dir Pereira. 
cunoscut în cercurile mondiale ale 
fotbalului sub numele de Didi. Aces
ta a declarat: „Noi trebuie să depă
șim o etapă de mare răspundere. 
Suedia a fost pentru noi surpriza șl 
bucuria, In Chile am avut experiența 
și liniștea, dar anul care vine va il 
o etapă de răspundere. Va ti cu atît 
mai dificil, cu cit cadrele noastre 
Imbătrrmnd va trebui să le Înlocuim 
prin tineri neexperimentati".

Fierberea din fotbalul brazilian 
este cu atît mai de înțeles, cu cît.

domiciliul definitiv la Rio?

Sedan cu scorul da

meciuri ale turneului 
de iotbal (juniori) de

3 ori campionatul (consecu- 
alternativ) intră definitiv în 
Cupei Jules Rimet". Și a-

tigă de
tiv sau 
posesia 
ceasta perspectivă o au Brazilia, Ita
lia și Uruguay.

REVISTA PRESEI STRĂINE

De pe acum se 
supraviețuitori ai

știe că ultimii 
.echipei de aur" 

a Braziliei, campioana lumii, nu vor 
fi decît patru jucători, care s-au evi
dențiat în Suedia și în 
atacanti — Garrincha, 
perla neagră „Pele“ — 
Djalmar Santos. In ceea 
pe Garrincha, practic el 
jucat de la campionatul mondial din 
Chile, în urma unui dezacord cu

Chile : trei 
Amarildo, 

și fundașul 
ce privește 
nu a mai

conducătorii clubului său, Botafogo.
Totuși situația nu pare disperată. 

Au apărut noi și tinere talente ne
cunoscute publicului internațional. 
Astfel, cunoscuta echipă venezuelea- 
nă Deportivo Portugues are în prima 
sa echipă zece tineri brazilieni. Căpi
tanul echipei argentiniene Bocea Ju
niors, anume Orlando, este de ase
menea un brazilian.

Viitorul campionat mondial va fi, 
intr-adevăr, pentru Brazilia o încer
care necruțătoare, iar pentru Pele și 
tovarășii săi un „război al nervilor", 
pe teren și în afara terenului. Căci 
nu e nici o îndoială că echipele euro
pene vor face totul pentru ca mult 
rîvnita Cupă „Jules Riihet" să nu fie 
expusă în plin centrul orașului Rio 
de Janeiro, în vitrinele Confederației 
braziliene a sportivilor.

LA ÎNCHIDEREA LDIțlfl

învingători la Leipzig
LEIPZIG, 28 (prin telefon). — în 

ziua a treia a turneului international 
de polo care se desfășoară în locali 
tate, reprezentativa României a obți
nut un nou succes, învingînd Bul
garia cu 3—2 (0—0, 0—1, 1—0, 2—1). 
Celelalte rezultate : R. D. Germană — 
Belgia 3—1, Iugoslavia — Ceho
slovacia 9—0. Turneul continuă sîm- 
bătă (România joacă cu Iugoslavia), 
și se încheie duminică (România — 
Belgia).
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