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Pentru continua îmbunătățire 
a sportului studențesc

In aceste zile de primăva
ră, la București și Cluj, 
la Iași și Timișoara, la 

Constanța și Oradea, la Brașov 
și Craiova, ca și în celelalte 
centre universitare din țară se 
află în plină desfășurare acțiu- 
igpa de constituire a unor noi 
cluburi sportive, universitare.

Constituirea noilor duhuri 
reprezintă una din măsurile 
comune elaborate de Ministe
rul învățămînlului, Consiliul 
General al UCFS și Comitetul 
Executiv al U.A.S.R. în vederea 
Îmbunătățirii activității sporti
ve de masă și de performanță 
In rjndul studenților. Această 
actimie se realizează în lumina 
sarcinilor izvorîte din Hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri, din 
noiembrie 1965, privind activi
tatea sportivă în instituțiile de 
învățămînt superior.

Rațiunea intensificării vieții 
sportive universitare se înte
meiază pe necesitatea pregăti
rii multilaterale pe care învă- 
țămîntul nostru superior o asi
gură absolvenților săi, viitori 
specialiști în diferite domenii 
«'o științei și culturii. Ea se 
’realizează printr-un complex 
proces de instruire și educație, 
concretizat într-o succesiune 
gradată de cursuri, seminarii,

lucrări practice, precum și prin 
forme variate de activitate cul
turală și artistică. In conținu
tul vieții culturale studențești 
moderne sportul, prin esența 
și efectele sale, ocupă un loc 
Important. El este îndrăgit de 
masele de studenți, cărora le 
cultivă aspirații, Ie dă satisfac
ția realizărilor și depășirilor fi
zice și morale.

Partidul și guvernul mani
festă o grijă permanentă dez
voltării sănătății fizice și spiri
tuale a tineretului, pentru for
marea unor cetățeni viguroși, 
devotați poporului, capabili să 
rezolve în cele mai bune con- 
dițiuni obiectivele și sarcinile 
ce ne stau în față.

în lumina acestor considera- 
țiuni, îmbunătățirea activității 
sportive studențești apare ca o 
necesitate imediată. Este bine
cunoscut, și experiența a ară
tat-o, că practicarea continuă 
și organizată a exercițiilor fi
zice șj sportului influențează in 
mod direct asupra dezvoltării 
multilaterale a tinerelului, îi 
consolidează deprinderea de a 
acționa în colectiv, disciplina 
și bucuria muncii, îl ajută să-și

folosească timpul liber în mod 
plăcut și recreativ.

Tineretului nostru studios îi 
sînt absolut necesare educa
ția fizică și sportul pentru men
ținerea unei armonii permanen
te între efortul intelectual și 
cel fizic, echilibru caracteristic 
dezvoltării personalității inte
lectualului de astăzi. Nu este 
un secret pentru nimeni faptul 
că un student care-și planifi
că judicios timpul liber și 
care ia parte în mod organi
zat la o activitate sportivă, nu 
numai că nu 
procesul de 
chiar își va

va fi stânjenit în 
învățămînt, dar 
mări capacitatea

(Continuare în pag. a 2-a)
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ANCHETA NOASTRĂ

In prima parte a ședinței 
de vineri dimineață, Con
gresul a ales comisia de pre
gătire a propunerilor de can
didați pentru membrii Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și ai 
Comisiei Centrale de Revi
zie.

Au luat apoi cuvîntul 
Mia Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Fe
meilor ; Adel Abdel Fattah, 
secretar al Uniunii Tineretu
lui Socialist Arab din Repu
blica Arabă Unită; Radu 
Bălan (Banat), Han de Le- 
buw, membru al Secretaria
tului Uniunii Generale a Ti
neretului din Olanda ; Ștefan 
Buiculescu (Mureș-Autonomă 
Maghiară) ; Samuel Bernardo 
Migueli, membru al Direcțiu
nii Tineretului Mișcării 
Populare de Eliberare din 
Angola ; Julian Colmenarez, 
membru al Direcției Națio
nale a Uniunii Tineretului 
Comunist din Venezuela; 
Behnain Petros, conducătorul 
delegației Federației Tinere
tului Democrat din Irak; 
conducătorul delegației Ligii 
Tineretului Popular din In
donezia ; Zaharia Ciorecan

Azi, în sala Floreasca, de la ora 18

Wa turneului de
După-amiază, iubitorii sportu

lui cu mănuși din Capitală vor 
lua din nou drumul sălii Flo- 
,reasca unde, începînd de la ora 
18, se vor desfășura partidele 
finale ale „Turneului pe cate- 
!gorii“, Meciurile programate 
prezintă un mare interes, multe 
dintre ele putând onora chiar și 
finala unui campionat 
can.

Cu multă nerăbdare 
teptate partidele Ion 
Tudose Voicu, Vasile 
S- Alexandru Murg și Tănase 
Pintilie — Marin Anghel. Din 
păcate, disputarea întâlnirii din 
tre Puiu Nicolae și Constantin 
Gîju este incertă, din cauza ră
nirii ultimului. Totuși, așteptă
rile spectatorilor vor fi satisfă 
cute din plin, dacă ținem seama 
de valoarea tuturor boxerilor 
care vor încrucișa mănușile șîm- 
bătă seara. Iată programul ga
lei în ordinea categoriilor : 
C. Gruescu — C. Pop, N. Puiu

republi-

sînt aș- 
Dinu —
Antoniu

box pe categorii
— C. Gîju sau Șt. Ispas, C. Sta- 
nef — N. Moldovan. V. Anto
niu — Al. Murg, I. Dinu — V. 
Tudose, I. Hodoșan — C. Ghî- 
ță, T. Pintilie — N. Anghel, I. 
Olteanu — Gh. Chîvăr, V. Tran
dafir — Gh. Preda și V. Ma- 
riuțan — M. Gheorghioni.

Tot astă-seară, își va face 
reintrarea, după o lungă absen
ță, o veche cunoștință a specta
torilor bucureșteni, boxerul 
Constantin Anton (Știința), care 
îl va întâlni pe metalurgistul 
Gavrilă Duțu.

Ne răspund :
Academician prof. 

GH. MIHOC 
Academician

VICTOR EFTIMIU 
Artistul poporului 
RADU BELIGAN 

Prof. univ. 
EMIL C. CRĂCIUN 
Artistul poporului 
BORIS CARAGEA 

Prof. univ.
ASCANIO DAMIAN 

Prof. univ.
MIHAI IANCU

DESCHIDEREA SEZONULUI DE MOTOCROS
Printre cele mai spectaculoase faze ale unei alergări de moto- 
cros sînt și săriturile pe trambulinele naturale ca și cea din 
imaginea de mai sus „prinsa" de fotoreporterul nostru 
P. Romoșan, la ultimul concurs desfășurat în toamna anului 
trecut pe traseul de la Panfelimon. Asemenea faze veți mai 
putea vedea mîine în concursul ce se va desfășura pe același 

traseu. (Cititi amănunte în pag. a 2-a).

Tineretului
(Oltenia) ; Letiția Călina 
(Banat) ; Adrian Păunescu 
(Oraș București); Hans Stoltz 
(Brașov) ; Mircea Angelescu 
(Mureș-Autonomă Maghiară), 
președintele Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților 
din Republica Socialistă Ro
mânia ; Radoje Stefanovic, 
membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Iugoslav ; 
Viorica Tănase (Oraș Bucu
rești); James Edwin, vice
președinte al Uniunii Tine
retului Progresist din Guyana 
Britanică; Pavel Cristea 
(Galați); Lâszlo Pataki, se
cretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară; 
Constantin Oană (Ploiești) ; 
Gheorghe Precupaș (Banat); 
Joseph Bou-Akl, conducăto
rul delegației Uniunii Ti
neretului Democrat din Li
ban; Ileana Iliescu (Ploiești); 
conducătorul delegației Or
ganizației Tineretului Popu
lar din Iran; Jan Mortensen, 
membru al Secretariatului 
Uniunii Tineretului Comu
nist din Danemarca; Ludo
vic Repâsi (Hunedoara) ; 
Ion Popescu (Banat), secre

Comunist
tar al C.C. al U.TC.; con
ducătorul delegației Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Spania; Hakola Voitto, mem
bru al Secretariatului Comi
tetului Central al Uniunii 
Democratice a Tineretului 
Finlandez ; Pascual La- 
tronico, membru al Comite
tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din Uru
guay; Constantin Stoica (Su
ceava) ; Chandrappan, secre
tar general al Federației Ti
neretului din întreaga In
die ; Ileana Voinescu (Oraș 
București).

în ședința de după-amiază 
au luat cuvîntul Ioan Po
pescu (Dobrogea) ; Le Huu- 
Wan, conducătorul delegației 
Tineretului Frontului de E- 
liberare din Vietnamul de 
sud; Titus Popovici, mem
bru în Biroul Uniunii Scri
itorilor; Elena Cristescu (O- 
raș București); Vasile Haret 
(Bacău); Joseph Tchatchoua, 
conducătorul delegației 
neretului Democrat din
merun; Gheorghe Sas (Ma
ramureș); Louis Gînju (Iași).

Au fost prezentate apoi 
Congresului rapoarte din

Ti-
Ca-

(Continuare în pag. a 8)

Nou record (de sală) la 200 m fluture

a concursului republican
în ziua a doua a concursului republican de pri

măvară din Capitală s-au desfășurat numai 
probe pe distanța de 200 m (la individual). Dintre 
rezultate se detașează timpul de 2:36,2 realizat 
de brasistul Angel Șoptereanu, precum și recor
dul de sală (la 200 m fluture) obținut de Nico- 
leta Bărbulescu care și-a luat astfel revanșa asupra 
Agnetei Sterner, învingătoare în etapa anterioară 
a competiției. Și pentru că sîntem la acest capitol, 
să amintim și de victoriile realizate ieri la 200 m 
spate de Tiberiu Șerban asupra lui Zeno Giurasa 
și de Anca Mitrofan asupra Ancăi Andrei. Un 
„cronometru" bun a reușit în seriile probei de 
200 m bras și Arcadie Soos care a parcurs distanța 
în 2:40,9, dar a fost descalificat pentru o în
toarcere neregulamentară.

Anca Andrei, învingătoare în prima zi 
la 100 m spate(Continuare în pag. a 6-a)

Locul de disputare 
a meciului de fotbal

DORTMUND 25 (Ager- 
pres). — S-a stabilit ca în
tâlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele 
R.F. Germane și României, 
programată la 1 iunie, să 
se desfășoare în orașul Lud
wigshafen.

Mîine, o etapă pasionantă
la fotbal

• TN CAPITALĂ - PRIMUL CUPLAJ AL SEZONU
LUI ® DUELUL INTRE RAPID SI PETROLUL 
CONTINUĂ - INDIRECT - LA BUCUREȘTI SI

GALAȚI
După „intermezzo44-ul oferit 

miercuri de Selecționata diviziona
ră și Vojvodina din Novisad (în 
care cuplul Dumitriu—Ionescu a 
urmărit din tribună tandemul de 
„concurență44 Badea-Dridea), cam
pionatul primei categorii reintră 
tn actualitate, programînd dumi
nică în 6 orașe ale țării meciurile 
etapei a doua a returului; în pers
pectivă o etapă interesantă, în 
care, ca după orice debut, cele 14 
competitoare se vor strădui să con
firme sau să... infirme evoluția 
lor de la 20 martie.

In fruntea clasamentului — 
schimbare de roluri : noul lider. 
Petrolul, va căuta să-și păstreze 
șefia, trecînd la Galați de Side- 
rurgistul, o formație incomodă în 
partidele pe care le dispută acasă. 
La rîndul lor rapidiștii stau gata 
să profite de orice defecțiune a 
ploieștenilor înainte de a-i întîlni, 
joia viitoare, în orașul petrolului. 
Dar, firește, pînă atunci Rapid va 
trebui să treacă de Farul, demon- 
strînd astfel că înfrîngerea de Ia 
Craîova a fost un simplu accident. 
De altfel, Dumitriu și Ion Ionescu

n-au renunțat — sperăm — la 
„duelul44 cu Badea și Dridea...

O partidă de atracție se anunță 
aceea de la Timișoara, unde echi
pa locală va primi replica forma
ției Dinamo București. Dinamo- 
viștii vor căuta să se revanșeze 
de pe urma înfrîngerii suferite în 
toamnă la București, sarcină nu 
tocmai ușoară dacă ne șîndim că 
studenții timișoreni sînt datori față 
de propriul lor public.

După debutul promițător de Ia 
Ărad, Steaua așteaptă cu încre
dere jocul cu Crișnl. Calculul bîr- 
tieî este de partea formației gazdă.

Ocupantele locurilor 3 și 4, 
C.S.M.S. Iași și, respectiv, U.T.A., 
susțin mîine la Iași un joc care 
ar putea să decidă poziția lor în 
zona superioară a clasamentului. 
Prin simplă impresie, indicăm fa
vorită formația gazdă. în sfîrșit, 
tn celelalte două jocuri ale eta
pei, Știința Cluj întîlnește pe teren 
propriu pe colega sa din Craiova, 
performera etapei anterioare, iar 
Dinamo Pitești primește replica 
formației Steagul rnsn.

(Citiji amănunte în pag. a 3-a)



HOCHE! 'Juniorii trebuie SCRIMĂ Campionatul republican pe echipe

să joace mai mult! Meciuri de bună calitate in etapa a ll-a a finalei de la Satu Mare
Săptămîna trecută, patinoarul artifi

cial „23 August" a fost rezervat tine
rilor jucători de hochei, care timp 
de 6 zile și-au disputat titlul de cam
pioni ai; țării la juniori.,; A fost, 
deci, un prilej de a vedea la lucru 
tot ce are mai bun tînăra gene
rație, de a aprecia — în situații 
de joc diferite — progresul pe care 
l-au făcut elementele de perspec
tivă ale hocheiului nostru.

Constatările în această direcție 
sînt, în general, îmbucurătoare. In 
formațiile fruntașe ale întrecerii au 
evoluat o serie de jucători cu ca
lități deosebite, cu o pregătire teh
nică .satisfăcătoare, care, s-au de
tașat de restul participanților. Unii 
dintre ei sînt cunoscuți de acum 
amatorilor de hochei; (Iordan, Moiș, 
Marian), impunîndu-se încă dina
inte selecționerilor echipei noastre 
reprezentative de tineret. Alții, în 
schimb, au dat acum primele sem
ne de „maturitate" (Constantinescu, 
Jere, Minciună, Kalo, Slașomeanu, 
Nuțu, — de la care așteptăm mai 
multă seriozitate), înscriindu-se și ei, 
alături de ceilalți, pe lista speranțelor 
hocheiului nostru.

Nu putem însă încheia acest prim 
capitol rezervat „recoltei" dată de a- 
ceastă competiție, fără a preciza 
că a mai existat și o a treia ca
tegorie, pe care am numi-o 
a... revelațiilor. Jocurile disputate 
în turneul .final au oferit ocazia 
unor tineri jucători din București, 
Rădăuți, Gheorghieni, Sighișoara și 
Sebeș—' necunoscuți pînă azi — să-și 
etaleze calitățile pe care le au. Cei 
mai activi în depistarea acestora 
au fost cei doi antrenori ai lotu
lui de. tineret, G. Cosman și, N. Zo- 
grafi, care au urmărit întrecerea 
zi de zi. După părerea lor, situa
ția — din punct de Vedere canti
tativ — este mai bună în compa
rație cu ălți ani. In schimb, ele
mentele de tehnică a patinajului au 
apărut flagrant deficitare la ma
joritatea jucătorilor. Acest lucru ne 
determină să credem că antrenorii 
sau instructorii care se ocupă de

M OTQ -

„Cupa Metalurgistul44 la motocros
Duminică dimineața, începînd de la 

ora 10, traseul de la Pantelimon (ca
pătul liniei tramvaiului 14) va găzdui 
primul concurs oficial de motocros 
din actualul sezon.

Concursul inaugural este de fapt 
prima etapă a competiției „CRITE
RIUL PRIMĂVERII" organizată de 
clubul Metalurgistul din Capitală. 
Cea de a doua etapă va avea loc pe 
același traseu duminică 10 aprilie, 
cînd se va întocmi clasamentul final 
și va fi decernată „Cupa metalurgis
tul".

Traseul a fost refăcut în întregime 
și oferă condiții optime atît pentru 
sportivi cît și pentru spectatori.

La startul probelor vor participa 
cei mai buni motocrosiști din Capita
lă și din țară, printre care: Gheor- 
ghe Ion, Eugen Cheresteș și Petre 

pregătirea eehipelor de juniori, ne
glijează uri / aspect foarte impor
tant : însușirea de la o vîrstă cit 
mai fragedă a unei tehnici corec
te a patinajului. Fără, o deplină re
zolvare a acestei probleme, încă 
de' pe acum, nici nu poate fi vor
ba, în viitor despre progres la ti
nerii — repetăm — destul de nu
meroși — care s-au evidențiat în tur
neul final al campionatului de ju
niori.

Desfășurarea întrecerii finale a 
ridicat însă și alte probleme. Prima 
dintre ele este aceea a sistemului 
competițional rezervat echipelor de 
juniori, pe care îl .coasjderăm încă 
prea sărac și nu suficient de bine 
organizat. Făcînd această observa
ție plecăm de la două situații o- 
biective. PRIMA: poziția bună pe 
care o are hocheiul nostru în pre
zent pe plan mondial (locul 10 în 
lume) impune o serioasă lărgire a 
calendarului competițional rezervat 
juniorilor. Numai ia. felul acesta, 
asîgurînd tineretului cit mai multe 
jocuri, vom putea ca în viitor nu 
numai să ne menținem pe această 
poziție, ci să realizăm un pas îna
inte. A DOUA : numărul echipelor 
de juniori a crescut, în așa fel 
incit sistemul competițional rezervat 
lor a rămas prea— strimt! Se im
pune, deci, lărgirea calendarului, 
pentru ca prin cit mai multe com
petiții stadiul de pregătire a ti
nerilor hocheiști să se poată men
ține constant și la un nivel ridicat.

în ce privește organizarea, con
siderăm că programarea turneului 
final intr-un singur tur, la sfîrși- 
tul sezonului, nu reprezintă formula 
cea mai indicată. Socotim că pen
tru sezonul viitor ar fi util să se 
realizeze și pentru juniori un nou 
sistem de desfășurare a campio
natului, cu mai multe etape, even
tual pe serii, folosindu-se mai bine 
nu numai vacanța de primăvară 
a elevilor, ci și cea de iarnă, ori
cum mai propice hocheiului.

CĂLIN ANTONESCU

Paxino (Steaua), Mihai Pop, Traian 
Macarie și Dumitru Ionescu (Dina
mo), Cristian Doviț, Ervin Seiler și 
Dumitru Vasilescu (Metalurgistul), 
;Ovidiu Puiu, Otto Ștefani și Gheor- 
ghe Munteanu (St. roșu Brașov), Ci
cerone Coman și Gheorghe Ștefan 
(Poiana Cîmpina), Ion Lăzărescu și 
Pompiliu Ciobănescu (Energ. Cîmpi
na), Florian Ștefan și Florian Moise 
(Locomotiva Ploiești).

Cercetînd lista înscrierilor și cu- 
noscînd posibilitățile competitorilor 
putem anticipa dispute spectaculoase 
între principalii pretendenți la șefia 
clasamentelor celor trei clase (250 
cmc și 500 cmc — avansați și 300 
cmc — începători). Sportivii și-au 
încheiat pregătirile și azi, începînd 
de la ora 11, vor face primul antre
nament oficial pe traseul de concurs.

La sfîrșituL săpțămînii trecute, ora- publican de scrimă pe echipe. Caracte- 
șul Satu Mare ă fost gazda celei de-a risticile etapei : formații, în general, 
Il-a etape a finalei campionatului re- bine pregătite (C.S.M. Cluj — floretă

Asalt de baraj pentru locul I. Pe planșă: Mariana Ostafi (Viitorul) și Eva 
Lenghel (SJS.E. Satu Mare)

ALEXANDRU MICLĂUȘ (Știința București) și EVA LENGHEL
(S.S.L Satu Mare)-campioni republicani

la juniori mici
In sala de scrimă de la Stadio

nul ’ Republicii s--a desfășurat finala 
campionatului republican al juniorilor 
mici. Finala s-a bucurat de par
ticiparea a 71 de tinere speranțe ale 
scrimei din mai multe centre din țară. 
In general, concursul ș-a ridicat Ța un 
bun nivel tehnic, față de edițiile pre
cedente. Facem această afirmație,' de
oarece s-a văzut că majoritatea concu- 
renților, mai ales băieții, posedă unele 
demente tehnice pe care știu să le fo
losească -cu destulă pricepere în „focul4* 
luptei de pe planșe. In anii trecuți, la 
asemenea concursuri de juniori pregăti
rea tehnică nu prea s-a relevat, copiii re- 
marcîndu-se mai mult sub aspectul a- 
gresivității. Creșterea calitativă a între
cerilor este îmbucurătoare, dovedind pre
ocuparea antrenorilor Ruxandra Ionescu, 
Al. Csipler, I. Gbiulafalvi, T. Mureș anu,

VOLEI

Un meci al etapei-azi, 
restul miine

Etapa din această săptămînă a ca
tegoriei A începe astăzi, la București, 
cu meciul masculin (seria I) Rapid — 
Petrolul Ploiești. Celelalte 15 partide 
ale etapei au loc mîine: 3 în Capita
lă, iar 12 în țară (la Brașov, Constan
ța, Baia Mare, Craiova, Iași, Sibiu, 
Oradea, Timișoara, Cîmpia Turzii și 
Tîrgu Mureș) după programul apărut 
ieri.

I. Tudor și I. Istrate pentru pregătirea 
tehnică și tactică a juniorilor miei.
_ Ținem să facem o mențiune specială 
pentru arbitrajul competent și corect.

Clasament floretă băieți*.  1. Alex. 
Miclăuș (Știința Buc.) 4 victorii; 2. 
A. Todor (SSE Oradea) 3 v. (12 tușe 
primite); 3. M. Bănică (SSE Ploiești) 
3 v (17 t. p.); 4. M. Sebeșteanu (Glo
ria Buc.) 3 v (22 t. p.); 5. A. Cioară 
(SSE Oradea) 1 v. (12 t. p.); 6. A. 
Ionescu (Viitorul) 1 v. (24 t. p.). 
Floreta fete: 1. Eva Lenghel (SSE Satu 
Mare) 4 v. (după baraj); 2. Mariana 
Ostafi (Viitorul) 4 v. (d.b.); 3. Maria 
Pop (SSE Satu Mare) 3 v; 4. Lucia 
Briscan (Ștința Tg. Mureș) 2 v. (14 
t. p.); 5. Iulia Ene (CSM Cluj) 2 v (17 
t. p.); 6. Edit Herman (SSE Timișoara) 
0 v.

— e. d. —

TENISDE MASĂ

Concursul de verificare
a lotului republican

Pînă la campionatele europene de te
nis de masă au mai rămas doar vreo 
trei săptămîni. In vederea acestei compe
tiții, sala Floreasca din Capitală va găz
dui luni (de Ia ora 10—14) și marți 
(de Ia ora 10—14 și 16—20), un con
curs de verificare a loturilor republi 
cane. Vor lua parte, printre alții, Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu, Eleonora 
Mihalca, Catrinel Folea, Giurgiucă, Reti, 
Negulescu, Cobîrzan, Bodea, Sentivani, 
Sîndeanu, eta. 

băieți, Steaua — floretă fete, Știința 
Tg. Mureș — spadă etc.), multe rbe 
ciuri viu disputate și de bună cali
tate.

Consemnăm mai jos rezultatele teh
nice înregistrate.

Floretă băieți: UNIO SATU MARI 
— PETROLUL PLOIEȘTI 15—1. 
Chișu (4), Neagu (3), Chiș (4) și Csi
pler (4). Oaspeții au realizat o sin
gură victorie prin Constantinescu 
C.S.M. CLUJ — ȘTIINȚA TG. MU
REȘ 10—6. Dorodici (3), Prujinsch
(3) , Csipler Șt. (3) și Kando (1), res
pectiv Boga și Szentkirali (cite 2), De 
neș’ și- Jak (cîte 1). ȘTIINȚA TG 
MUREȘ — PETROLUL 11—5. Bogt
(4) , Szentkirali și Jak (cite 3), Angj 
(1), respectiv, Florea (3), Popescii ș 
Paisie (cite 1). C.S.M. CLUJ - 
UNIO 11—5. Kando (4), Csipler Șt
(3) , Dorodici și' Prujinschi (cite' 2) 
respectiv Csipler A. și Chișu (cite 2 
și Chiș (1). PETROLUL — C.S.M 
CLUJ 16—0. Clujenii nu s-au prezen
tat la ora programării meciului. . .

Floretă fete: UNIO — ȘTIINȚA 
TG. MUREȘ 9—7. Samșudeanu' 
Luțchi și Csipler Ag. (cite 3), respeq 
tiv, Naghi (3), Orban (2), Baniai șl 
Sapiontai (cite 1). STEAUA — ȘTIINl 
ȚA ȚG. MUREȘ 10-6. Tasi (4), led 
cic și Drîmbă (cîte 3), respectiv, NăgH 
și Orban (cîte 2), Baniai și Saplonta 
(cite 1). STEAUA — UNIO 15— 1 
Iencic, Drîmbă și Tasi (cîte 4), Be 
jan (3), respectiv, Kerekgyarto (1).

Spadă : ȘTIINȚA TG. MURES -4 
PROGRESUL 13—3. Domianșiț și Hon 
vat (cîte 4), Husaru (3), Pongraț (21 
respectiv, Ciocodeică (2) și Gavrilesci
(1) . PROGRESUL — ȘT1INT.4 
BUCUREȘTI 9—7. Ciocodeică și- Rus] 
(cîte 3), Mihăilescu (2), GavrileVcu (11 
respectiv, Teodorescu (3), Vasilogl]
(2) , Dumitrescu și Golescu (cîte 11 
ȘTIINȚA TG. MUREȘ — CRIȘUL -4 
S.S.E. ORADEA 12—4. Husaru (41 
Pongraț și Domianșiț (cîte 3), HorvJ 
(2), respectiv, Piko (2), Thalmeincr 3 
Korossi (cîte 1). ȘTIINȚA TG. MLI 
REȘ — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 8- 
(18—23). Pongraț (3), Horvat și HtJ 
saru (cîte 2), Domianșiț (1), respectiJ 
Teodorescu și Vasiloglu (cîte 3), Dti 
mitrescu (2). CRIȘUL + S.S.E. ORAI 
DEA — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 12-sJ 
Thalmeiner și Korossi cîte (4). Poppa 
și Jak (cîte 2), respectiv, Teodorescl 
(2), Dumitrescu și Vasiloglu (cîte II

Sabie: DINAMO BRAȘOV—UNli 
10—6. Mezei și Rohoni (cîte 4), TicJ 
șan și Klug (cîte 1), respectiv, Meza 
Ad. și Csokor (cîte 2), Țurcaș și D<| 
mocoș (cîte 1). S.P.O.B. — ȘTIINțJ 
BUCUREȘTI 9—7. Ganea (4), IercJ 
șan și Dumitru (cîte 2), Sandu (11 
respectiv, Turca (3), Manoliu (21 
Popov și Papp (cîte 1). 
BUCUREȘTI — UNIO 9-^Obupl
(4) , Turcu (3), Manoliu (2), respectil 
Mezei (2), Csokor (3), Țurcaș și Da 
mocoș (cîte 1). UNIO — S.P.O.H 
10—6. Mezei și Csokor (cîte 3), ȚurcJ 
și Domocoș (cîte 2), respectiv, Iercoșal 
și Sandu (cîte 2), Mihăilescu și GanJ 
(cîte 1). ȘTIINȚA BUCUREȘTI -I 
DINAMO BRAȘOV 9—7. Popov (3| 
Turcu, Manoliu și Papp (cîte 2), rel 
pectiv, Rohoni (4) și Mezei (3).

PENTRU CONTINUA ÎMBUNĂTĂȚIRE Ă SPORTULUI STUDENȚESC
J. ISTRATE, antrenor

BASCHET

(Urmare din pag. J)

de asimilare a cunoștințelor și ran
damentul zilnic în munca profesio
nală, intelectuală.

Sportivi fruntași sau foști sportivi 
ca: dr. docent Liciniu Ciplea, dr. 
docent Clement Baciu, ing. Lia Ma
noliu, ing. Șerban Ciochină, -prof. 
Olga Orban-Szabo, dr. Ion Wiesen- 
meyer, prof. Catrinel Folea, dr. An
drei Demeter, ing. Mircea Dridea, 
prof. Virgil Hnat, ing. Radu Demian, 
prof. Aurora Leonte și încă mulți 
alții au făcut sport de performanță 
cu deosebit succes și în anii studen
ției, fără ca aceasta să impieteze a- 
supra pregătirii și valorii lor profe
sionale. Sportul le-a ordonat viața, 
i-a ajutat să și-o disciplineze și s-o 
valorifice în mod cu totul pozitiv.

în altă ordine de idei, Universita
tea a reprezentat și va reprezenta 
un nesecat izvor de talente pentru 
sportul de performanță. Experiența 
noastră, ca și cea a altor țări cu sport 
dezvoltat ne arată că studenții au 
adus întotdeauna o mare contribuție 
la activitatea de performanță internă 
și internațională. De multe ori ei au 
constituit nucleele reprezentativelor 
naționale și olimpice. O atare atmos
feră sportivă, realizată la nivelul uni
versității noastre actuale, va stimula 
ca sportul să devină pentru fiecare 
student un prieten de nădejde și o 
preocupare care îl va face mai vi

guros, mai plin de răspundere și de 
inițiativă creatoare.

Noile cluburi universitare, care vor 
avea denumire, insignă și steag pro
priu, vor fi fără îndoială mai aproape 
de inima și de preocupările studenți
lor și cadrelor didactice ale fiecărei 
unități de invățămînt superior, căci 
ele vor reprezenta, de fapt, însăși 
instituția în care aceștia se pregătesc. 
Rezolvarea organizatorică prezentă va 
ridica sportul universitar la nivelul 
etapei actuale a vieții noastre stu
dențești și sportive, ținînd pasul cu 
avintul deosebit, cu înflorirea conti
nuă a învățămîntului superior din 
țara noastră, cu necesitățile din ce 
în ce mai mari de a face sport ale 
maselor de studente și studenți.

Studiindu-se experiența sportu
lui nostru universitar, ținîndu-se 
seama de valoroasele sale tra
diții, s-a ajuns la măsura înființă
rii acestor noi cluburi, chemate să se 
ocupe de dezvoltarea, la un nivel su
perior, a activității sportive de masă, 
de pregătirea sportivilor și a echipe
lor participante la diferitele compe
tiții cu caracter republican, la cam
pionatele mondiale ale studenților — 
Universiada etc.

Pentru impulsionarea activității lor, 
noile cluburi vor avea un bogat ca
lendar competițional in care, la loc de 

cinste vor sta. pe lingă întrecerile 
campionatelor republicane, campio
natele universitare pe ramură de 
sport, „Cupa anilor I" — competiție 
care de Ia an la an se bucură de un 
succes tot mai mare — concursurile 
pentru cucerirea Insignei de polispor
tiv, întrecerile interani, facultăți și 
institute etc.

Organizarea în cele mai bune con- 
dițiuni a acestor competiții va o- 
ieri, fără îndoială, multor tineri pri
lejul să se facă remarcați pentru a 
pășii pe calea performanței și a selec
ției în reprezentativele clubului și 
chiar în loturile republicane.

In condițiile existenței noilor clu
buri, aportul catedrelor de educație 
fizică ale diferitelor institute capătă un 
conținut mult mai activ și mai crea
tor. Sarcinile noi Ie vor mări răspun
derea. Metodele de muncă ale cate
drelor de educație fizică vor trebui 
perfecționate, iar autoritatea și capaci
tatea lor organizatorică întărită ne
contenit. Pentru aceasta este abso
lută nevoie ca activitatea profesori
lor și a catedrelor de educație fi
zică în domeniul sportului de per
formanță, să se desfășoare pe baze 
metodice, în concordanță cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și ale 
practicii mondiale.

Sportul nostru universitar pășește 
astfel într-o nouă etapă a dezvoltării 
sale. Nu peste mult timp vom cu
lege primele roade bogate ale noii 

activități. Sîntem pe deplin con
vinși de reușita acestor acțiuni 
comune, fundamentate organiza
toric și motivate de dorința fireas
că a studenților și conducerii facul
tăților și institutelor de invățămînt 
superior. Nu este o treabă ușoară, 
dar cu elanul și entuziasmul caracte
ristic studențimii noastre, cu compe
tența cadrelor didactice, cu înțelege
rea și sprijinul rectoratelor și deca
natelor, al asociațiilor studențești, no
ile cluburi universitare vor putea rea
liza ceea ce se așteaptă de la ele.

Organelor UCFS și federațiilor sale 
pe ramură de sport le revin sarcini 
de răspundere pe linia sprijinirii me
todice și organizatorice de care clu
burile studențești au atîta nevoie, 
îndrumarea lor zilnică în desfășu
rarea activității competiționale, in
formarea metodico-științifică a spe
cialiștilor angrenați în conducerea 
tehnică a instruirii studenților spor
tivi, controlul și analiza periodică a 
muncii secțiilor pe ramură de sport 
reprezintă o parte a contribuției pe 
care organizația noastră o va aduce, 
cu convingere și răspundere, pen
tru dezvoltarea vieții sportive uni
versitare.

Urăm succes deplin noilor cluburi 
studențești I

încep meciurile decisivi
Campionatele republicane de ba, 

chet au intrat în cea mai interesanl 
lază a desfășurării lor. Suunînd < 
ceasta ne referim la întrecerea pe: 
tru titlurile de campioane (la cai 
participă, din păcate, doar Steaua 
Dinamo București Ia băieți, Știinl 
București și Rapid la fete), dar și 
lupta pasionantă ce se va da întJ 
mai multe echipe amenințate cu r] 
trogradarea. în dorința de a-și me] 
ține pozițiile în categoriile respe 
tive, formațiile vizate au acordat a] 
trenamentelor o importanță sporit 
astfel că aceste ultime etape vor de] 
chide spectatorilor perspectiva unq 
partide de calitate, în care eleme] 
tul combativitate se va împleti arma 
nios cu valoarea ridicată a jocurilo]

Inaugurarea seriei de meciuri deq 
sive pentru evitarea retrogradării \| 
fi făcută chiar în etapa de mîine, dj 
care desprindem ca deosebit de in] 
portante intîlnirile: Steagul r. Brașd 
— Farul Constanța, Dinamo Oradea 4 
Știința Tg. Mureș (m. I) și Progres] 
București — Unio Satu Mare (m. II 
Alături de ele trebuie menționai 
însă și jocurile Rapid — Știința Cili 
Știința Timișoara — Știința Bucured 
(m. I) și Olimpia M. I. București 4 
I.C.F. (m. II), interesante prin schirJ 
bările pe oare Ie pot aduce în partd 
superioară a clasamentelor.



PRIN TELEFON DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

ULTIMELE PREGĂTIRI ÎNAINTEA ETAPEI DE DUMINICĂ
lată - pe scurt - informațiile transmise ieri de corespon- 

lenții noștri privind pregătirile echipelor înaintea celei de a 
iV-a etape a campionatului categoriei A :

DOUĂ INDISPONIBILITĂȚI 
LA SIDERURGISTUL

Antrenorul ION ZAHARIA a anunțat 
|ouă indisponibilități in echipă : Neagu 
i Enache sînt bolnavi și nu vor juca 
1 meciul cu Petrolul. Situație puțin 
llăcută, deci, în tabăra Siderurgistului. 
[otuși, șe speră într-un meci bun intru- 
It la antrenamentele din cursul săptă- 
lînii jucătorii au dovedit o bună dispo- 
Sție. Iată formația care va intra pe te
rn : Florea-—Pal. Costache, Voicu, l e- 
fa-—loniță, Adam—S. Breton. Voinea, 
țătescu, Ciocănarii. (ST. CONSTANTI- 
ESCU).

PREGĂTIRI FEBRILE LA 
PETROLUL

Liderul primei categorii s-a antrenat în 
beus/ă săptămînă cu o intensitate spo
ită. Joi a avut loc un meci amical în 
bmpania echipei Prahova. Scor: 2—0 
p/rzz petroliști. Este incertă reintrarea 
ri Moldoveana — accidentat. Antreno- 
b ,șe. gîndesc să-l utilizeze. pe Erâțilă 
u extremă dreupta. Formația va fi de- 
viitivață la Galați din următorul lot : 
Liieșci^- Sfetcu, Pahonțu, Boc, Florea, 
locânu, luhas, Dragoiuir, Frățilă, Mol- 
Lveaiiu, Dridea I. Badea, Dridea II, 
I. Munteanu. (I. CONS1ANT1N0AIE).

OINEA SI SĂTMĂREANU - 
ACCIDENTAȚI

„Steaua privește cu toată seriozitatea 
krlida de duminică, cu Crișul''. ne-au 
bclarat antrenorii formației bucureștene. 
peasta cri atlt mai mult cu cit există 
țA'e indisponibilități: atacantul Voinea 
[e o întindere musculară, iar fundașul 
rtiuăreahu a făcut o entorsă. Din cauza 
[©stor indisponibilități formația va ii 
kătuită dc-abia după antrenamentul dc 
ni bălă dimineața.

„LA IAȘI AVEM MECI GREU!"

Il-'.T.Ț s-a antrenat joi în compania 
Antrenorii au pus accent pe 

tiec^l^rdeficienlelor de.finalizare ma
ll estate in meciul cil Steaua. Antrenorul 

IJumitrescu ne-a declarat că meciul 
la lași este greu, cu atit mai mult 
cir doi jucători de bază, Mețcas și 

fteu, slut accidentali și nu se știe dacă 
r putea fi folosiți. (ST. IACOB).

SIDERURGISTUL IASI-
C.S.M.S. 1-0 ! '

Lipsa de incisivitate manifestată de 
Lbaliștii ieșeni în meciul cu Farul a 
It în atenția antrenorilor la toate șe- 
psie de pregătire din această săptă- 
hă. Șe pare că ea persistă; deoarece 
I jocul amical cu Siderurgistul Iași, 
li campionatul regional, înaintașii eclii- 
| din categoria A n-au înscris nici un 
I ! In partida cu U.T.A., C.S.M.S. va 
nia — probabil — formația următoa- 

£ Constanlinescu—V. Popescu, Gheghi, 
rniczz, Deleanu—Ștefănescu, Romilă— 
|t/ei, Pop, Stoicescu, Iticze. (D. DI A» 
bNESCU).

„PLECAM CU ÎNCREDERE 
LA CLUJ I"

După ultimul antrenament al Științei 
pîova am stat de vorbă cu antrenorul 
pdorescu care ne-a declarat: „Plecăm 
\Cluj avtnd încredere în forțele echipei 
Lsire fi sperăm intr-un rezultat bun. 
fă lorii s-au pregătit cu multă conștiiu- 
piîute, deoarece vor să dovedească că 
Koriu asupra Rapidului n-a fost în- 
Iplătoare..." In meciul cu colegii din 
Ij, craiovenii vor alinia formafiu : 
Luc—Mihăilescu, Mincă, Ivan, Deliu— 
Bmbeanu, Bîtlan— Eftiinie, lonescu, 
Irlogea, Plugaru. (T. COSTIN).

GRĂJDEANU REINTRA

) veste îmbucurătoare pentru simpati- 
ții echipei • studențești din Cluj: în 
.iul de duminică linia de fundași a 

formației va fi serios întărită prin rein
trarea lui Grăjdeanu. Eciiipa va fi alcă
tuită din orniătorul lot: Gaboraș, Marca, 
Pexa. Grăjdeanu, Cimpeanu, V. Alexan
dru, Sxoke, A'eșii, Oprea. Barbu. M. Bre
lan. Adam. Szabo, Pir culet. (V. CA- 
COVEANV).

NĂSTURESCU SI KRAUS 
S-AU RESTABILIT

După înfrângerea de la Craiova, antre
norii de la Rapid București, impreună cu 

Fază din meciul Rapid — Farul, disputat în campionatul trecut pe stadionul „23 August*  
Foto: V. Bageac

în vederea jocului cu Steagul roșu, 
Dinamo Pitești a făcut patru antrena
mente, iar joi a disputat un meci de 
verificare cu Tehnometal București din

• Astăzi se închide vînzarea la 
concursul Pronoexpres de duminică 27 
martie (amînat de la 23 martie). La 
acest concurs se atribuie suplimentar 
numeroase premii în obiecte și bani, 
în frunte cu 10 autoturisme.

Tragerea va avea loc mîine Ia Cluj.
Buletinele considerate câștigătoare la 

acest concurs se vor depune de parti
cipant pînă joi 31 martie orele 13 în 
localitățile de reședință regională și 
pînă miercuri 30 martie în restul lo
calităților.

Omologarea buletinelor cîștigătoare se 
va face în ziua de 2 aprilie a.c.

Astăzi participanții pot depune buletine 
și pentru concursul Pronosport de mîi
ne precum și pentru concursul obișnuit 
Pronoexpres nr. 13 din 30 maclie, a

este foarte greu. Vom lupta pentru a ne 
lua revanșa". Formația va fi aceeași din

tot lotul, au analizat marți meciul dis
putat în prima etapă a returului. După 
jocul de joi, cu Dinamo Victoria Bucu
rești, feroviarii au făcut vineri un nou 
antrenament. La pregătiri au luat parte 
și Năsturescu și Kraus, refăcuti după 
accidentele suferite. Formația va fi alcă
tuită duminică.

ECHIPA NESCHIMBATĂ LA 
FARUL CONSTANȚA

Jucătorii de Ia Farul s-au pregătit cu 
atenție în această săptămînă pentru că 
la București îi așteaptă un meci greu* * 
Antrenorul Mărdărescu ne-a comunicat 
formația : Pilcă—Pleșa, Costin, Tîlvescu, 
Dumbravă—Mareș, Koszha—Kallo, Mano- 
lache, Tu fan, Ologii. (CORNEL POPA).

DINAMO PITESTI-TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI 3-2 (1-0)

Astăzi, ultima zi la concursul special Pronoexpres

ATENTIE SPORITA 
ATACULUI

Ineficacitatea exasperantă de care au 
dat dovadă fotbaliștii de La Cri șui in 
partida cu formația studenților din Cluj, 
ia făcut pe antrenori să se ocupe în 

mod special de linia de atac. Formația 
probabilă: Efemia (Marin)—Sacaci //, 
Solomon, Pojoni, Balogh—Vigu, Iacob— 
Sacaci III (Bacoș), Mureșan III, Har- 
-șani, Mureșan II (N, Alexandru). (IL1E 
GI1IȘA).

STIINTA TIMISOARA A 
MARCAT JOI 6 GOLURI

Conștienfi că au un joc foarte greu 
pe teren propriu, cu Dinamo București, 
studenții timișoreni și-au continuat pre
gătirile cu multă atenție. Joi, Știința a 
întrecut C.F.R. Caransebeș cu 6—0

—0). Echipa va fi alcătuită din urmă-

Arbitrii meciurilor de miine
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DI

NAMO BUCUREȘTI : Mircea Rotam 
— Iași (Ia centru), V. Hărătău, M. 

Popa — ambii din Brăila (la tușă).
RAPID — FARUL: Petre Sotir — 

Mediaș (Ia centru), I. Cimpeanu, V. 
Topan — ambii din Cluj (la tușă).

STEAUA — CRIȘUL: Cornel NițeS- 
cu — Sibiu (la centru), E. Bucșe — 
Sibiu, C. Mihăilescu — Brașov (la 
tușă).

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA 
CRAIOVA : Victor Pădureanu (la

cărui vînzare se închide marți 29 mar
tie a.c.

LOTO

La tragerea Loto din 25 martie a.c. au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

85 63 72 43 55 77 65 74 69 89

Premii suplimentare : 89, 33, 63
Fond de premii : 1 080 537 lei din care 

report suplimentar I 109 146 lei.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport din 
20 martie 1966.

PRONOSPORT A 12

Categoria I 5 variante a 24 067 lei

Categoria a Il-a 72 variante a 868 lei
Categoria a IlI-a 893 variante a lOă lei 

tocii făcători: Sidaî, P. Popa, Surd an, 
Peîrovkî, Răceîescu, Speria» u, Grizea, 
llililili, R. Lazir, Regep, Lereîer, Mița- 
ru, Co l o ne ani. Hamelniciz. (P. ARCAN).

DINAMO BUCUREȘTI
PLEACĂ AZI LA TIMIȘOARA 

I

Fotbaliștii echipei din jos. Ștefan cel 
Mare au acordat o atenție deosebită pre
gătirilor din această săptămînă, eonștienți 
fiind de dificultatea partidei pe care o 
dispută suine in orașul de pe Bega. De 
altfel, aceasta este și părerea antreno
rului ÂNCELO NICULESCU: „Meciul 

partida cu Siderurgistul Galați.

DISPOZIȚIE DE JOC LA 
STEĂGUL ROȘU

Pregătirile echipei brașovene s-au în
cheiat. Joi, stegarii au susținut o parti
dă de verificare cu echipa Partizanul 
roșu, din campionatul orășenesc. Scor: 
7—1 (3—0) pentru stegari. Antrenorul 
Ploeșteanu ne-a comunicat că nu va mo
difica formația care a ci Ști gat duminica 
trecută. (C. GRLIA).

centru), S. Mindreș, Gh. I.inaona (la 
tușă), toți din București

CS.M3. — U.T.A.: Stavru Nicolau 
(la centru). V. Dăscălescu, C. Rid van 
(la tușă), toți din Constanța.

DINAMO PITEȘTI — STEAGUL 
ROȘU: Aurel Bentu (la centru), L. 
Israel, V. Toma (la tușă), toți din 
București

SIDERURGISTUL — PETROLUL: 
Ilie Drăghici (la centru), M. Cîțu, M. 
Bică (la tușă), toți din București

PRONOSPORT B 12

Premiul excepțional 1 variantă a 19 515 
lei.

Categoria a Hl-a : 20 variante a 546 lei

Categoria a IV-a : 193 variante a 85 lei

Report pentru premiul excepțional de 
la concursul B 13 este de 19 140 lei.

Premiul excepțional în valoare de 
20 061 lei a fost obținut de participantul 
Roman Vasile din comuna Bujoreni, re
giunea Argeș «

Premiul de. 25 000 lei atribuit unei va
riante de categoria a H-a de la concursul 
Pronoexpres nr. 11 din 16 martie 1966 a 
fost obținut de participanta Marinescu 
Florica din București.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Programul returului 
campionatului categoriei C, 

ediția 1965-1966
SERIA NORD
Etapa a XlV-a, 3 aprilie

Olimpia Oradea — Faianța Sighișoara 
Metalul Copșa Mică — Soda Ocna Mure, 
Unirea Dej — Gloria Bistrița
A.S. Aiud — Progresul Reghin 
Sătmăreana — Minerul Baia Sprie 
Minerul Bihor — Chimica Tîrnăveni 
Forestiera Sighetuî Marmației — Steau» 

roșie Salonta

Etapa a XV-a, 1® aprilie

Minerul Bala Sprie — Forestiera Sighetuî 
Marmației

Faianța Sighișoara — Urarea Dej
Soda Ocna Mureș — A.S. Aiud
Steaua roșie Salonta — Metalul Copșa 

Mică
Chimica Tîrnăveni — Olimpia Oradea 
Gloria Bistrița — Sătmăreana
Progresul Reghin — Minerul Bihor

Etapa a XVI-a, 17 aprilie

Sătmăreana — Progresul Reghin
Forestiera Sighetuî Marmației — A. S. 

Aiud
Olimpia Oradea — Minerul Bihor
Minerul Baia Sprie — Chimica Tîrnăveni 
Faianța Sighișoara — Metalul Copșa Mică 
Unirea Dej — Soda Ocna Mureș
Steaua roșie Salonta — Gloria Bistrița

Etapa a XVII-a, 24 aprilie

Soda Ocna Mureș — Gloria Bistrița 
Minerul Bihor — Unirea Dej
A. s. Aiud — Minerul Baia Sprie 
Sătmăreana — Olimpia Oradea
Chimica Tîrnăveni — Steaua roșie Sa

lonta
Metalul Copșa Mică — Forestiera Sighe- 

tul Marmației
Progresul Reghin — Faianța Sighișoara

Etapa a XVIII-a, 1 mai

Forestiera Sighetuî Marmației — Sătmă
reana

Soda Ocna Mureș — Faianța Sighișoara 
Chimica Tîrnăveni — Progresul Reghin 
Gloria Bistrița — Minerul Baia Sprie 
Olimpia Oradea — A. S. Aiud
Steaua roșie Salonta — Minerul Bihor 
Unirea Dej — Metalul Copșa Mică

Etapa a Xix-a, S mai

Metalul Copșa Mică — Minerul Bihor 
Progresul Reghin — Steaua roșie Salonta 
Unirea Dej — Sătmăreana
Faianța Sighișoara — Chimica Tîrnăveni 
Minerul Baia Sprie — Soda Ocna Mureș 
Olimpia Oradea — Forestiera Sighetuî 

Marmației
Gloria Bistrița — A.S. Aiud

Etapa a XX-a, 15 mai

A S. Aiud — Unirea Dej
Sătmăreana — Metalul Copșa Mică 
Minerul Baia Sprie — Faianța Sighișoara 
Soda Ocna Mureș — Progresul Reghin 
Minerul Bihor — Forestiera Sighetuî 

Marmației
Chimica Tîrnăveni — Gloria Bistrița
Steaua roșie Salonta — Olimpia Oradea

Etapa a XXI-a, 22 mai

Soda Ocna Mureș — Steaua roșie Salonta 
Unirea Dej — Olimpia Oradea
Metalul Copșa Mică — A.S. Aiud 
Faianța Sighișoara — Gloria Bistrița 
Progresul Reghin — Minerul Baia Sprie 
Minerul Bihor — Sătmăreana
Forestiera Sighetuî Marmației — Chimica 

Tîrnăveni
Etapa a xxn-a, 29 mai

A.s. Aiud — Sătmăreana
Chimica Tîmăveni — Soda Ocna Mureș 
Minerul Baia Sprie — Minerul Bihor 
Olimpia Oradea — Metalul Copșa Mică 
Forestiera Sighetuî Marmației — Unirea 

Dej
Steaua roșie Salonta — Faianța Sighi

șoara
Gloria Bistrița — Progresul Reghin

Etapa a xxm-a, 5 iunie

Metalul Copșa Mică — Chimica Tirnâveni 
Steaua roșie Salonta — Unirea Dej 
Faianța Sighișoara — A.S. Aiud
Progresul Reghin — Forestiera Sighetuî 

Marmației
Minerul Bihor — Gloria Bistrița
Olimpia Oradea — Minerul Baia Sprie 
Sătmăreana — Soda Ocna Mureș

Etapa a XXIV-a, 12 iunie

Unirea Dej — Progresul Reghin
Gloria Bistrița — Metalul Copșa Mică 
Minerul Baia Sprie — Steaua roșie Sa

lonta
Chimica Tîrnăveni — Sătmăreana 
Soda Ocna Mureș — Olimpia Oradea 
A.S. Aiud — Minerul Bihor
Forestiera Sighetuî Marmației — Faianța 

Sighișoara

Etapa a XXV-a, 19 iunie

Steaua roșie Salonta — A.S. Aiud 
Faianța Sighișoara — Sătmăreana 
Progresul Reghin — Olimpia Oradea 
Soda Ocna Mureș — Minerul Bihor 
Minerul Bala Sprie — Metalul Copșa

Mică
Gloria Bistrița — Forestiera Sighetuî 

Marmației
Chimica Tîrnăveni — Unirea Dej

Etapa a XXVI-a, 26 iunie

Unirea Dej — Minerul Bala Sprie 
A.S. Aiud — Chimica Tîrnăveni 
Sătmăreana — Steaua roșie Salonta 
Olimpia Oradea — Gloria Bistrița 
Minerul Bihor — Faianța Sighișoara
Metalul Copșa Mică — Progresul Reghin 
Forestiera Sighetuî Marmației — Soda

Ocna Mureș
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Ne răspund:

Academician prof. GHEORGHE MIHOC
Academician VICTOR EFTIMIU

Un factor de bază

Artistul poporului RADU BELIGAN
Prof. univ. EMIL
Artistul poporului

C. CRĂCIUN
BORIS CARAGEA

Prof. univ. ASCANIO DAMIAN
Prof. univ. MIHAI IANCU

E
xercițiile fizice și sportul cunosc astăzi o deosebită dezvoltare, constituind aspecte profund caracteristice 
ale vieții contemporane. Tendința firească a omului pentru mișcare, dorința de a infringe obstacolele, de 
a-și măsura forțele, de a se întrece pe sine însuși au făcut ca sportul să cucerească mase din ce în ce mai 
largi de practicanți și admiratori.

Acest succes, această recunoaștere au izvorît însă și din idealul unui corp omenesc cît mai apropiat de 
perfecțiune, sănătos, robust, rezistent, ca și din marile foloase pe care le oferă practicarea sportului în for
marea caracterului și personalității.

Despre aceste atribute ne vorbesc în paginile de față o serie de personalități care au avut amabilitatea 

să răspundă la întrebarea noastră : „CE ROL OCUPA SPORTUL ÎN VIAȚA OMULUI CONTEMPORAN ?*

Primul interlocutor — acad. prof. GH. MIHOC, 
rectorul Universității București. Adept convins al 
utilității exercițiului fizic, sprijinitor pasionat al 
sportului universitar, ilustrul nostru matematician 
este și un puternic jucător de șah, participant — cu 
ani în urmă — la turnee, astăzi spectator nelipsit 
de la marile concursuri.

Pus în fața „ecuației" sportului, profesorul a 
ținut s-o rezolve pe loc, scriindu-ne următoarele :

„Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este 
ușor de dat. Din ce în ce mai mult, în viața mo
dernă, munca fizică cedează locul muncii intelec
tuale. Mașinile care măresc productivitatea muncii 
— creații ale omului — cruță în același timp și 
oboseala. Organizarea științifică a procesului de 
producție, cibernetica, automatizarea, dezvoltarea 
electronicii și fizicii atomice — trăsături caracte
ristice ale secolului nostru — vor contribui treptat 
ea munca, scutită de eforturi fizice, să devină tot 
mai ușoară, mai plăcută și mai rodnică. în aceiași 
timp, viața omului, uzînd de binefacerile civili
zației, va deveni mai comodă. Toate aceste avan
taje prezintă însă și un... dezavantaj, prin faptul

ca încurajează v: 
în societatea moc 
acum că procent i 
țările civilizate s

MENS
SANA
IN
CORPORE 
SANO

Cînd i-am făcut cunoscut scopul 
vizitei noastre, acad. VICTOR 
EFTIMIU, scriitor cu un diapazon 
foarte întins, un adevărat campion 
al scrisului, se afla la datorie, par- 
curgînd alți... kilometri pe hîrtie.

— Iată-mă pe punctul de a sta
bili un record — ne-a întâmpinat, 
bine dispus, maestrul. Dau acum 
ultimă formă celor peste 1 000 de 
sonete la care m-am... antrenat 
de-a lungul anilor.

— Sîntem nerăbdători să le ur
mărim evoluția pe... stadionul li
teraturii. Oricum, se pare că v-ați 
hiat Ia întrecere cu Petrarca, marele 
făurar al sonetelor, despre care se 
spune că timp de un an i-a dedicat 
Laurei cîte unul pe zi...

— Am alergat mult cu pana pe 
hîrtie — continuă Victor Eftimiu. 
Ar fi fost bine ca în clipele de ră
gaz să fi străbătut și cu pasul mă
car jumătate din această distanță... 
Și acum, ce aș putea să vă răspund 
la întrebare, decît că prezența 
sportului în viața cotidiană a deve
nit o axiomă, că adagiul latin 
„mens sana in corpore sano“ este 
confirmat în zilele noastre la gra
dul milioanelor. în țara noastră, 
o dată cu promovarea intelectului, 
regimul puterii populare a dat 
și continuă să dea toate încurajă
rile cuvenite sportului. Sînt mîn- 
dru că tineretul din România par

ticipă cu entuziasm la întrecerile 
de pe stadioane, că poartă peste 
hotare solia talentului acestui po
por, laolaltă cu oameni de știință 
și cultură, artiști, cîntăreți, dansa
tori și alții.

Academicianul, statornic admira
tor al clasicismului antic, ne vor
bește cu pasiune despre frumuse
țea fizică și morală a Jocurilor 
Olimpice, despre bucuria pe care o 
resimte văzind cum sportul a intrat 
pe poarta de onoare a „cetății mo
derne", cum socialismul i-a definit 
locul de seamă în procesul de edu
cație a tinerei generații. Ne vor
bește cu convingere și deslușim 
parcă un regret că nu mai poate 
rechema tinerețea, pentru a-și pleca 
fruntea și spre laurii sportului.

— Subliniez încă o dată impor
tanța sportului în cadrul societății 
moderne — ține să încheie maes
trul. Și sfătuiesc nu numai pe cei 
tineri, dar și pe cei care au intrat 
și au depășit chiar vîrsta bărbăției, 
să practice — în măsura posibilită
ților lor — gimnastica, alergarea, 
înotul, jocurile, toate aceste exerci
ții ale mușchilor care să le întă
rească sănătatea.

Republica noastră socialistă va fi 
cu atât mai puternică, cu cît po
porul care o alcătuiește va fi mai 
forte, mai suplu, atât ca spirit cît 
și ca valențe fizice 1

înotul — sculptor 
neîntrecut!
Iată-ne în atelierul ar

tistului poporului, BO
RIS CARAGEA. Dacă 
am scoate din încăpere 
toate machetele de sta
tui, schițele pe proiect, 
reproducerile în mic sau 
mare ale lucrărilor mae
strului, atelierul ar putea 
găzdui un... teren de 
volei. Prin fațada de sti
clă lumina se revarsă 
pînă în cel mai ascuns 
ungher.

La 61 de ani, Boris Ga
rages ne întâmpină zvelt, 
tânăr. Și răspunde la 
„ancheta noastră" direct, 
fără nici o ezitare:

— Sportul este pen
tru mine sinonim cu ti
nerețea. Dar, să fiu bine 
Infeles, nu constituie un 
apanaj al tinereții. Eu, 
spre pildă, deși intrat 
bine in a doua jumătate 
de veac, Înot kilometri 
ști nu mă dau pe unul cu 
30 de ani mai tânăr. Cui 
datorez aceasta ? Evi 
dent, sportului 1

Aflăm că maestrul a 
fost sportiv de perfor
mantă. Cu patru decenii 
în urmă cîștiga curse de 
fond in Marea Neagră, 
titluri de campion al ță
rii, stabilea recorduri da 
durată.

— M-am născut pe 
malul mării — continuă 
artistul poporului Boris 
Caragea — și am Îndrăgit 
apa din iragedă copilă
rie. La 4 ani am lnvătat 
să plutesc. Apoi am În
ceput să mă avlnt tot 
mai departe de țărm. So- 
cotesc Înotul sportul nu
mărul 1, disciplina cea 
mai completă, pentru că 
este practicată in mijlo
cul celor trei elemente 
de bază ale naturii: apa, 
aerul și soarele. înotul 
este, în felul iui, cel mai 
iscusit dintre sculptori; 
modelează corpul ome. 
nesc și-I face mai fru
mos declt ar reuși mina 
Și dalta cea mai măia
stră.

— Și, totuși, interve
nim noi, principala dv. 
lucrare pe temă sportivă 
n-a fost un înotător, ci 
„Discobolul".

— Da, Discobolul q 
tost un glnd mai vechi 
de-al meu. Pentru realiza
rea lui am lucrat ani În
delungați, cu Întreruperi 
și apoi cu reluări entu
ziaste. L-am terminat In 
1958, ctnd statuia a pri
mit „botezul focului", a- 
cela al criticii și al pu 
blicului bucureștean, la

pavilionul de arte plas
tice de la Herăstrău.

Ne reamintim că puțin 
mal târziu opera turnată 
la bronz și-a găsit un 
postament stabil la intra
rea principală a Sălii de 
sport din Constanța. O 
replică a Discobolului se 
află pe una din aleile 
înverzite ale parcului 
sportiv Dimamo.

— In lucrarea mea — 
precizează maestrul — 
am căutat să redau un 
sportiv modern. Spre 
deosebire de anticul dis
cobol al elinului Myron 
— care ne prezenta un 
om contemplativ, admi- 
rlndu-și parcă mișcarea

armonioasă — 
modelat un tlnăr al 
mirilor noastre, dinam 
in plină mișcare, conce 
trat asupra unui singi 
țel: să se depășească j 
el! însuși.

Să Închei prin a spui 
că sportul nu poate lip 
din viața omului zilei 
noastre! Rlnd pe r!rl 
de-a lungul anilor, 
ceastă splendidă ectii 
tate nu s-a Întemeiat 
justificări, ci a izvol 
cu tot mai multă pura 
din idealurile omul
spre armonia fizică 
spirituală, aș putea sj 
ne, spre fericire 1

Artistul poporului RADU BELIGAN este gata oricînd 
de replică. Nouă ne-a dat-o într-o pauză a piesei „Rino
cerii". Și nu numai dintr-o... deformație profesională :

— Deci, despre rolul sportului în viața modernă... Ca 
să fiu sincer, e puțină cochetărie în întrebarea asta, mai 
ales eînd e lansată de un ziar de sport. E ca și cum o 
fată frumoasă ar solicita, zîmbind, părerea admiratorilor 
săi, lăsînd impresia că se îndoiește de răspuns. Sau, că 
dimpotrivă.

Sportul e, într-adevăr, o fată frumoasă. Și veșnic 
tânără. Ca Diana. Sau ca Atalanta... Dacă basoreliefurile 
egiptene înfățișează asalturi de scrimă, dacă Ulise aruncă 
discul și sulița, iar astăzi, după 3000 de ani, Mihaela 
Peneș face același lucru, poate ceva mai bine, înseamnă 
că sportul, fata aceasta frumoasă, are și atributul suprem 
al frumuseții : tinerețea. O tinerețe veșnică.

Sînt unui din admiratorii sportului. Mă tem însă că 
încercarea de a vorbi despre rolul sportului în viața 
modernă o să mă facă să... descopăr America. Am auzit 
că adolescenții care fac sport devin mai înalți și mai 
robuști, stârnind mînia lui Procust. Am auzit că atleții 
alergători au un puls miraculos : 40 de bătăi pe minut.

Chiar dacă 
„minunile d

Maurice 
can", spurn 
oricare alta 
începi de 
„cariere" e 
roase.

Trecînd 1 
vrea să-i f 
este î-n cel 
să pierzi d 
fost deschis 
au făcut-oj 
cu seamă s



ă frumoasă

ră, inamic al sănătății 
ticile arată încă de pe 

are de mortalitate în 
bolilor provocate de

regenerator fizic al sportului, aș 
1 ca regenerator psihic. Sportul 

arta de a învinge sau de a ști 
portivilor noștri, cărora le-au

tid porți largi de afirmare — și 
deplin succes — le urez mai 

tică arta de a învinge.

J:.-' ,

lipsa de mișcare. Singurul remediu pentru înlătu
rarea acestei primejdii este SPORTUL !

Așadar, creșterea impetuoasă a productivității 
muncii are drept consecință reducerea timpului de 
lucru. Se impune deci pregnant problema între
buințării timpului liber, la care tot exercițiile 
fizice, sportul — împreună cu arta și cultura — 
sînt chemate să aducă soluția cea mai fericită.

Sportul are și o cunoscută valoare educativă : 
dezvoltă tenacitatea, spiritul de echipă, voința de 
a învinge dificultățile, întărește disciplina, conștiin
ța responsabilității și multe alte laturi poxitive ale 
caracterului. Mai are și frumusețea lui. fiind în 
stare să captiveze milioane și milioane de oameni, 
să umple mii de fremătătoare stadioane.

Prin amploarea pe care a luat-o, sportul este 
un factor de bază al societății contemporane. Rolul 
lui în viața noastră de mîine va crește — cred — 
în... progresie geometrică. Este astfel pe deplin 
justificată convingerea profesorilor cu experiență 
că pregătirea studentului nu poate fi completă 
fără educație fizică. Pînă acum ne-am ocupat în 
Universitate cu sportul de masă, prin cursurile 
obligatorii de educație fizică predate studenților. 
Este momentul să pășim cu toate forțele pe dramul 
sportului de performanță.

Sosiți la mine la timpul potrivit. Peste cîteva 
minute vom trece în Aulă, unde ia ființă Clubul 
sportiv al Universității. Sînt sigur că tinerii noștri 
studenți, prin inteligența și vigoarea lor, vor con
tribui la creșterea prestigiului sportului românesc.

Profesorul dr. EMIL CRĂCIUN, membru corespondent 
al Academiei, directorul Institutului de anatomie pato
logică, ne-a primit in cabinetul său de lucru, la același 
birou prin fața căruia au pășit multe generații de stu
denți. Trei pereți cu imense biblioteci — iată cadrul în 
.care a avut loc convorbirea noastră, 
stingă — microscopul; în față — 
lame cu secțiuni de țesuturi care aș
teptau verdictul omului de știință : 
sănătoase sau nu ?

— Cind toți oamenii vor practica 
zilnic exercițiile fizice — spune pro
fesorul, ghicindu-ne parcă întrebarea 
— numărul lamelor cu țesuturi bol
nave va fi mult mal mic.

— Socotiți, deci, sportul un mijloc 
menținere a sănătății, un elixir ?

— Fără îndoială. Vă rog să sub liniați convingerea 
mea fermă, pe care n-am părăsit-o niciodată, că activi
tățile sportive trebuie să însoțească pe om de-a lungul 
întregii sale vieți, cu atit mai mult în zilele noastre.

— Dea, viața 
modernă nu poate 
fi concepută fără 
asimilarea deplină 
a acestui nou ele
ment.

— Este un punct 
de vedere pe care 
l-am exprimat în
că cu ani în urmă 
și-l susțin acu meu 
și mai multă tărie. 
Cultura fizică tre
buie privită ca 
parte integrantă a 
obligațiilor ce ne 
revin nonă tulu- 

Fără această

Pe-o măsuță, in

pregătire nu putem avea senzația de bună stare fizică, 
de încredere în torțele proprii, de tonus pozitiv și de 
elan controlat, adică ceea ce se cheamă plăcerea de a 
trăi și de a munci.

— Puteți să ne dați cumva un program minimal, acce
sibil oricui ?

Minnie care prelungesc tinerețea
indispensabil de

Prof. dr. MIHAI IANCU, șeful 
catedrei de geografie fizică regio
nală la Universitatea București, are 
totdeauna ceva interesant de spus... 
sportului. De aceea, o discuție pc 
această temă cu profesorul îți dă 
multe satisfacții. L-am găsit în fața 
machetei unei imense hărți turisti
ce a României, verificînd, cu miga
lă, coordonatele principalelor sta
țiuni, ale cabanelor, zăbovind cu 
privirea asupra unor trasee care, 
desigur, redeșteptau amintiri din 
peregrinări fără număr acestui om 
cucerit pentru totdeauna de drume
ție. Discuția se înfiripă pe nesim
țite, cu prilejul unor „popasuri*  
d^aaceastă călătorie imaginară.
^fR^ici, pe dealul Repedea, dea
supra lașului (studiat de vestitul 
nostru geolog Grigore Cobâlcescu), 
am făcut, cu mulți ani în urmă, 
prima excursie organizată. A urmat 
Ceahlăul miraculos și falnica Bis
triță, acum dătătoare de energie 
și lumină. Și multe alte îneîntătoa- 
re călătorii pe drumurile și pote
cile Moldovei.,.

— Deci, avem de-a face cu un 
drumeț neobosit..

— Da, și nu numai pe cărările 
Moldovei. Am străbătut țara în 
lung și în lat, nelăsînd să-mi scape 
aproape nici una dintre frumusețile 
ei, atît cele naturale, cît și cele 
durate de mina omului.

— Vă puteți mîndri, desigur, cu 
un palmares turistic demn de invi-

AUR CURAT...

— Adică, mă întrebați cit timp să rezervăm zilnic 
.condiționării noastre fizice' ? o MINUTE de exerciții 
au o mare însemnătate. Bineînțeles, cinci minute folo
site din plin. Asta înseamnă o anumită secvență de miș
cări, — respectind un puls moderat accelerat — și respi- 
iind adine și liniștit un aer curat. Mișcările vor pune 
în acțiune mușchii membrelor, trunchiului și gitului. Tre
buie să observăm o anume înlănțuire a mișcărilor, incit 
să se realizeze un proces fiziologic, util întregului 
nostru organism.

— Ce principii științifice mai trebuie să fie respec
tate ?

— Dozarea efortului este un principiu fundamental. 
Dozare, finind seama de sex, de etate, de condiția lizică 
momentană. Sumarul diverselor mișcări, și mai ales 
intensitatea și ritmul lor și le va doza fiecare astfel incit 
pulsațiile să nu sporească cu 40—50 la sulă lață de nor
mal. La fel, nici respirația nu trebuie să devină o giii- 
ială. o „dispnee de efort'. Saplearea centrilor nervoși 
cu singe bogat oxigenat asigură întregului organism 
beneficiu! unei potențări fizice ameliorate. Mulți se în
treabă : cind începem ? O veche zicătoare ne dă răs
punsul : .Niciodată nu-i prea tirziu pentru un lucru bun“.

Totul este să nu treacă o singură zi fără aceste 5 mi
nute care prelungesc cu ani viața și tinerețea.

Splendidă

■atît, sportul s-ar înscrie printre 
le vieții noastre.
înul cel tînăr din filmul „Can- 
,a îmbătrîni este o carieră ca 
ești cum se cuvine, trebuie să 
ă principalul suport al acestei 
ieten fidel al longevității vign-

diat 1 Dacă nu sîntem indiscreți, ce 
v-a determinat să fiți atît de cre
dincios acestei activități, .să-i zi
cem, extraprofesionale ?

— Comiteți o inexactitate — 
ne dă, prompt, replica profesorul 
Mihai lancu. însăși profesia mă 
obligă să călătoresc îndelung. Vor
besc studenților despre locuri pe 
care nu este suficient să le fi în
registrat mecanic, în memorie, ci 
să le și fi văzut. Cunoașteți zicala : 
„Decît să auzi de zece ori, mai bine 
să vezi o dată". Dar nu m-a ade
menit spre turism numai profesia, 
ci și plăcerea de cunoaștere, dorin
ța de mișcare. Turismul este un 
sport în adevăratul înțeles al eu- 
vîntulni. O excursie solicită între
gul organism ți răsplătește efortul 
cn daruri de neprețuit Oxigenarea 
masivă a țesuturilor, a creierului, 
în special, participarea sistemului 
loco-motor, a tuturor pîrghiilor 
noastre, aerisirea plămînilor, ade
vărate coșuri de uzină șase zile 
ale săptămîniî, în sfîrșit influența 
binefăcătoare asupra sistemului 
cardio-vascular și asupra tonusului 
general al organismului, iată conți
nutul proaspăt tonic, cu care te în
torci în rucsac din- 
tr-o excursie, Aur 
curat! Și să nu ui
tăm caracterul in- 
structiv-educativ.

— Fără îndoială 
că sînteți un ple
dant activ al aces
tei forme simple de 
practicare a spor
tului...

— Pătimaș ! Con
sider că un om care 
n-a făcut măcar o 
excursie, și-a trăit 
viața doar pe ju
mătate. De aceea 
caut cu orice prilej 
să insuflu studenți
lor mei dragostea 
de a cerceta natu
ra, marile obiecti
ve istorice, industri
ale și culturale.

pas cn pas, cum s-ar zice la locul 
de producție pentru un viitor geo
graf. Mi s-a înlesnit, de scurt 
timp, rezolvarea și mai concretă a 
acestei dorințe prin inaugurarea 
unui curs de geografie turistică, un 
eveniment — aș zice — nu numai 
în viața facultății noastre de geo- 
logie-geografie.

Avem o țară cu un peisaj foarte 
variat și atrăgător, cu masive mun
toase care... te invită la turism. 
Parafrazînd un proverb sanscrit 
despre Himalaya, aș spune, de 
pildă, că multe veacuri nu ar ajun
ge pentru a fi descrise toate minu
nățiile Carpaților noștri !...

Am fi ascultat ore în șir de
panarea amintirilor de drumeție ale 
profesorului. El nu ne-a lăsat pînă 
cînd nu ne-a recomandat, cu căl
dură, ca, neîntîrziat, chiar în acest 
sfîrșit de săptămînă, să pornim Ia 
drum. Ne momește cu «lanțul de 
foc*  al Carpaților, Căliman — Gur- 
gbiului — Harghita, cu Piatra 
Neamț, înfloritorul oraș moldovean, 
cu brazi, cabane și cîte și mai 
cîte...

— Am 58 de ani și, credeți-mă, 
mă simt strașnic. Sănătatea mea o 
datorez turismului. Interviurile as
tea sînt motiv de vorbă. Am putea 
să le facem cel mai bine într-o 
excursie pe viu. Dar, parcă nu v-am 
răspuns la întrebare...

— Dimpotrivă, ne-ați ținut un 
adevărat curs !

imagine
Profesorul ASCANIO DAMIAN, 

rectorul Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu", ne-a vorbit de pe po
ziția omului care, înțr-un trecut 
nu prea îndepărtat, a făcut sport 
de performanță. Arhitectul a fost 
mai bine de un deceniu unul din
tre cei mai cunoscuți rugbiști ai 
țării, jucător de bază — centru 
sau aripă — în echipa „Sportul 
studențesc" și în națională. Obiș
nuit cu limbajul precis al cifrelor 
și al liniilor el ne spune :

— Sportul este un mecanism 
cu care societatea contemporană 
și mai ales societatea noastră 
socialistă s-a familiarizat. Un me
canism perfect, care atunci cînd 
își pune în funcțiune toate an
grenajele oferă o imagine splen
didă. Nu mă refer numai la fru
musețea luptei sportive, ci și la 
frumusețea chipului uman pe 
care-I creează practicarea siste
matică a exercițiilor fizice și 
sportului. De altfel, aproape toate
artele au găsit aici un teren fecund de inspirație. Și să nu uităm 
că sportul creează paralel valori intelectuale, morale, el nefiind un 
simplu cult al mușchilor.

Ascanio Damian preferă sporturile de echipă, deși și-a făcut de
butul pe stadion, ca atlet, pe cind era elev. Și iată de ce:

— Departe de mine gîndul de a face o discriminare față de dife
ritele ramuri de sport. Toate au frumusețea și utilitatea lor. Eu am 
optat in cele din urmă pentru rugbi, captivat fiind de spiritul colec
tiv pe care-I cere și-I cultivă acest sport. în rugbi, poate mai mult
decît in alte jocuri, fiecare rotiță din mecanismul echipei trebuie 
să dea un randament maxim, în cadrul unui efort comun. Cît de 
aproape îți simți- tovarășul de echipă într-o grămadă, la o tușă, sau 
chiar in desfășurarea unei șarje impetuoase pe „treisferturi" I In 
plus, perfectei pregătiri atletice trebuie să i se adauge, în acest caz, 
ingeniozitate, spontaneitate în gîndirea tactică, spirit constructiv, de 
ansamblu. Cimentarea acestor calități se poate face cel mai bine 
într-o perioadă mai mare de timp, trăind și jucînd în mijlocul ace
leiași formații. Numai atunci se formează acea sudură sufletească, 
unitatea de pregătire, voință și acțiune, care definește noțiunea de 
echipă...

Este semnificativ să precizăm că fostul internațional Ascanio Da
mian a jucat tot timpul în 
dențesc".

— Și acum — intrerupem 
profesorului — continuați să

— Desigur, inima mea a rămas în continuare alături de sport. Mă 
străduiesc să-mi mențin condiția fizică făcînd zilnic gimnastică. în 
timpul liber asist la antrenamentele și la meciurile reprezentativelor 
Institutului, firește ale celei de rugbi mai 
uneori să reiau... joaca. Iar ca arhitect văd 
mai înlloritoare, cu zone largi de verdeață, 
de jcacă și de sport pentru copii. Dragostea 
de întrecere, trebuie cultivată cu grijă și canalizată apoi, în școli, 
pe magistralele sportului.

același colectiv, al „Sportului stu-

noi frumoasele cuvinte despre sport ale 
participați la viața sportivă ?

ales, unde sînt tentat 
orașele patriei, mereu 

cu cit mai multe locuri 
lor firească de mișcare.

Răspunsurile Ia ancheta întreprinsă de ziarul nostru ne conduc spre o singură concluzie :
Sportul este un atribut absolut necesar omului, indiferent de vîrstă, sex, profesie. Un atribut care se tra

duce printr-un consistent plus de sănătate și vigoare, de bună dispoziție și forță creatoare.
Interlocutorii noștri, personalități de seamă ale vieții științifice, culturale și artistice și-au exprimat 

unanim convingerea că exercițiul fizic, sportul, nu trebuie să-și afle doar o deplină recunoaștere teoretică, ci să 
fie prezent în viața noastră de zi cu zi !

Discuția noastră, abordînd în principal problema contribuției sportului la întărirea sănătății, la prelungirea 
tinereții, ne-a sugerat ideea de a continua în viitor această anchetă, solicitând unor medici de specialitate să ne răs
pundă la rubrica „Sport și sănătate".

Anchetă realizată de VALERIU CHIOSE și NEAGOE MARDAN



La sfîrșit de săptămînă TURNEUL PE CATEGORII Selecționata Crîșana
în programul competițiilor de atle

tism de la sfîrșitul acestei săptămîni 
figurează patru concursuri, dintre 
care doua pe teren acoperit. Este 
vorba de campionatul Capitalei pe 
echipe pentru juniori de categ. I 
(astăzi, de la ora 15,45) și pentru ju
niorii mici (mîine, de la ora 8). Am
bele concursuri vor avea loc în sala 
Floreasca II.

In incinta parcului sportiv Dinamo 
va avea loc, duminică, de la ora 12, 
competiția de cros dotată cu -Cupa 
Dinamo”. în sfîrșit, în împrejurimile 
Circului de stat, duminică, de Ia ora 
10, se va da plecarea în etapa a Il-a 
a concursului de marș „Cupa primă
verii". După etapa I clasamentele 
competiției se prezintă astfel: JU
NIORI I: Olimpia 14 p, C.S.S. 16 p;

JUNIORI II : Metalul 14 p, Olimpia 
17 p, C S.S. 25 p ; SENIORI : Dinamo 
11 p, Metalul 17 p, Telefoane 30 p.

• A( doilea concurs în aer liber 
de la Cluj a reunit la startul diferi
telor probe peste 150 de concurențî. 
SENIORI: 60 m: I. Agoston 7,1. F. 
Coman 7,1: 3000 m : G. Eghied 9:09,0; 
600 m: FI. Purghel 1:24.5, SENIOARE: 
60 m: A. Beșuan 7,7,- JUNIORI I: 
60 m : T. Lența 7,1 ; 600 m: El. Cociș 
1:28,4; 3000 m: M. Popescu 9:12,0; 
JUNIO ARE 1: 60 m : S. Tănase 7,8 ; 
300 m : V. Toth 45,2,- 600 m : A. Jakab 
1:46,3; JUNIORI II: 60 m: A. Lau- 
rean și Gh. Lascu 7,3; 300 m: Lascu 
39,0, JUNIOARE II : «0 m : L Crișan 
8,0 ; greutate : Crișan 10,83 COPII: 
60 m f: M. Albuș 8,2. (P. Naghi-
coresp.).

Cîștigătorii grupei de la Constanta
CONSTANȚA 25 (prin telefon).
Număr record de spectatori, între

ceri frumoase, organizare bună, ar
bitraje de data aceasta corecte — 
iată atributele care au caracterizat 
ultima gală a turneului de box pe 
categorii.

Meciurile vedetă, Dinu — Dumi
trescu și Chivăr — Cojocaru, au co
respuns așteptărilor. Dinu, boxînd 
sobru, a sesizat cu promptitudine gre
șelile de apărare ale bucureșteanului 
și a plasat cu regularitate directe de 
dreapta la figură și corp, acumulînd 
destule puncte pentru victorie. în cel 
de al doilea meci, Cojocaru, fără a 
fi impresionat de cartea de vizită a

Tlff

REZULTATE BUNE IN PRIMA COMPETIȚIE DE AMPLOARE A SEZONULUI
De două zile, pe poligoanele Dinamo și 

Tunari din Capitală se desfășoară un 
important concurs de tir, organizat de 
comisia orășenească, dotat cu ,Cupa pn- 
măverii**.  La întreceri participă toți tră
gătorii fruntași, cu excepția lui Rotaru 
care în aceste zile are sesiune de exa- 
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și juniori și pistol sport ju- I 
La poligonul Tunari se desfășoară I 
probele de pistol calibru mare și î 
aruncate din șanț seniori (100 j

mene. Am înregistrat cu 
tul ei Ia o serie de probe 
nut rezultate foarte bune pen 
actual de pregătire. Astfel, 
ponenți ai lotului de pi 
Tripșa, Roșea și Atancsiu — aa ob
ținut cifre valoroase. Ion Tripșa 
situat pe primul loc, eu un except 
592 p, cu un punct sub recordul 
cîal al țării. De asemenea, 
Șandor, l. Olărescu, G. Pași 
Baia, ludith Moșea și alții au 
noul sezon ca... dreptul.

REZULTATE : pistol riietâ 60
1. 1. Tripța (Diimmo) 582 p 
29ij, 2. M. Roșea (Dinamo) 
(295+296). 3. V. Atanasia ( 
588 p (29L+297), 4. M. 
(Steaua) 580 p, 5. G. Maghiar (Dina
mo) 578 p. Armă standerd 60 focuri 
culcat senioare: 1. Edda Baia (Știința) 
585 p, 2. ludith Moscu (Dinamo) 583 
p, 3. Ioana Soare (Știința) 579 p, 4. 
Maria Jutaru (Olimpia) 578 p. 5. ioana 
Petrovici (Steaua) 578 p. Junioare: 1. 
Magda Borcea (Știinta) 573 p, 2. Ro- 
diea Gorgoi (Steaua) 571 p, 3. Marina 
Vasiliu (Dinamo) 568 p. Talere aruncate 
din șanț juniori (50 buc.): 1. G. Su- 
ditu (Steaua) 36 t, 2. Rodica Vezeanu 
(Viitorul) 31 t, 3. E. Motolici (S.S.E. 
1). Armă liberă calibru redus 3ȘȘ40 
focuri: 1. P. Șandor (Steaua) 1138 p,
2. I. Olărescu (Știința) 1137 p, 3. G.

s-a 
anal 
•fî- 

P.pușcași
Iescu. Edda

Început

jocuri: 
(295+ 
591 p 

-reaua) 
Dumitriu

p, 4. V. Enea 
Ferecata (Di- 

oozitia culcat: 
A. Dumitrescu 

Vasilescu 392 p.
s...unchi: 1. M. Fe- 

p. 2. V. Enea (Steaua) 382 
odor 380 p. 40 focuri poziția 
: 1. I. Olărescu 367 p (re- 
ie bun). 2. P. Șandor 365 p,

3. G. Vasilescu 3o4 p- La 60 focuri cul
cat — armă standard — seniori după 
prima serie clasamentul se prezintă ast
fel : 1. P. Șandor 537 p. 2. L. Cristescu 
(S:eaua) 582 p, 3. I. Olărescu u81 p,
4. T. Cialu (Steaua) 530 p, 5. G. Va
silescu 580 p.

Ieri a avut loc pe poligonul Tunari 
proba de skeet (talere aruncate din tura) 
seniori 100 buc. încheiată cu victoria Iui 
B. Marinescu (Dinamo Obor), care a 
doborît 96 de talere. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 2. G. Sencovici 
(Ș.S.E. 1) 93 t, 3. I. Albescu (Steaua) 
92 t, 4. D. Stanciu (Diname Obor) 88 
t, 5. G. pintilie (Steaua) 83 t. Skeet 
juniori (50 buc.): I. E. Motolici 39 t, 
2. Al. Sencovici (Ș.S.E. 1) 36 t, 3. M. 
Chivu (Ș.S.E. 1) 35 t. 4. M. Stoici 
(Steaua) 32 t, 5. N. Vlădoia (Steaua) 
30 L

După primele două zile de eoncurs în 
clasamentul general conduce clubul Steaua 
cu 124 p. Concursul continuă azi și 
mîine. Pe poligonul Dinamo au loc pro
bele de pistol liber și armă standard 
3X20 focuri senioare și junioare — azi, 
iar mîine armă standard 3x20 focuri

P- 3.
386 

P. Șa 
'ioare.

lui Chivăr, a atacat de la început în 
forță, punîndu-și deseori în dificul
tate adversarul. Chivăr, cu puterni
cele sale directe de dreapta, a echi
librat însă situația. Numai un plus 
de experiență și de vitalitate l-a aju
tat să-și adjudece victoria, în finalul 
partidei. Celelalte rezultate : A. Con- 
stantinescu (București) b.p. V. Nițoi 
(București); N. Puiu (Buc.) b.ab.ll 
I. Grăjdeanu (Buc.); V. Ivanovici 
(Ciudanovița) b.p. C. Momoiu (Bra
șov); C, Niculescu (Buc.) m.n. A. Ma- 
jai (Cluj); T. Pintilie (Constanta) b.p. 
V. Mîrza (Cluj); V. Neagu (Constan
ta) b.p. Gh. Ionel (Brăila),- C. Pop 
(Craiova) b.p. I. Nica (Buc.),- N. Mol
dovan (Buc.) b.p. C. Buzuliuc (Cra
iova); M. Goanță (Craiova) b.p. Gh. 
Anton (Constanța); Gh. Preda (Con
stanța) b.p. S. Șchiopu (Ciudanovița).

Iată-i acum — în ordinea catego
riilor — pe cîștigătorii turneului din 
localitate, care vor boxa în finala de 
sîmbătă, de Ia București: C. Pop. N. 
Puiu, N. Moldovan, V. Antoniu. I 
Dinu, I. Hodoșan, T. Pintilie, V. Nea
gu, Gh. Chivăr și Gh. Preda

CH. GOLDENBERG și L. BRUKNER 
corespondenți

la polo
ORADEA ,25 (prin telefon). — In 

localitate au continuat întrecerile de 
polo din cadrul „Cupei primăverii”. 
Iată rezultatele înregistrate în cea de 
a doua etapă : București I — Bucu
rești II 6—1 (0—0, I—1, 2—0, 3—0); 
Crișana —Mureș-Autonomă Maghiară 
8—1 (3—1, 2—0, 2—0, 1—0); Cluj- 
Banat 6—1 (1—0, 1—0, 1—0, 3—1). 
(TR. NEMETEA-coresp.).

Nou record de sală

zi

iar RUGBL

PARTIDA ETAPEI LA CONSTANTA

(Urmare din pag. 1)
Rezultate : FETE. 200 m bras: 

briela Onuțu (S.S.E. nr. 2 Buc.)
2. Mariana Bîrsân (S.S.E. Galați)
3. Mihaela Vasiliu (Rapid) , .
4. Iolanda Simon (Mureșul) 3:18,2 ; 200 m
spate : 1. Dorina Mezinca (S.S.E. Re
șița) 2:53,6 ; 2. Ruth Hocher (S.S.E. Re
șița) 2:59.6 ; 3. Ica Pădureleanu (Viitorul) 
3:05,2 ; 4. Gabriela Simion (C.S.S.)
3:09,2 ; SENIOARE. 200 m bras : 1. Gica 
Manafu (S.S.E. Galați) 3:00,2; 2. Mihaela 
Ionescu (C.S.S. Buc.) 3:06,1 ; 3.‘ Adriana 
Lambadarie (Steaua) 3:07,2 ; 4. Emilia 
Silianu (Dinamo) 3:10,6 ; 5. Maria Klos 
(Mureșul) 3:10,6 ; 200 m spate : 1. Anca 
Mitrofan (C.S.S.) 2:39,8 ; 2. Anca An
drei (S.S.E. Reșița) 3:45,0 ; 3. Ruxandra 
Spandonide (S.S.E. nr. 2) 2:54,1 ; 4. Ro
xana Pîrvulescu (S.S.E. nr. 2) 2:59,6 ; 
200 m fluture : 1. Nicoleta Bărbulescu 
(Rapid) 2:49,7, nou record de senioare ; 
2. Agneta Sterner (C.S.S.) 2:51,5 ;
BĂIEȚI. 200 m bras : 1. C. Ene (S.S.E. 
nr. 2) 3:05,0 ; 2. A. Stanciu (S.S.E. nr. 2) 
3:07,0 ; 3. I. Slobodă (S S.E. nr. 2) " 
‘ * Vlad (C.S.M. Cluj) 3:07,9 ;

M. Movanu (S S.E. 
M. Hohoiu (S.S.E. 
Gh. Dumitru (C.S.S.)

1. Ga-
3:16,2 
3:16,5 
3:18,1

3:07,6 ;
200 m
nr. 2) 
Reșița)
2:50,5 ;

Și înimportantă a celei 
categoriei A se va dispută

Partida cea mai 
de a IlI-a etape a __ __ ____ _______ ,
disputa la Constanța. Formația locală (prin avantajul terenului propriu) este 
Farul întilnește pe lidera clasamentu- caracteristic. Ne referim la meciurile 
lui, Steaua, performera-etapei trecute. Știința Timișoara 
Farul a marcat, în ultima vreme, pro- ’ ~
grese substanțiale, dovedindu-se o echi
pă solidă în toată puterea cuvîntului. 
în plus, constănțenii au valorificat în
totdeauna avantajul pe care-1 prezintă 
terenul propriu. Pe de altă parte, li
derii clasamentului se numără printre 
cei mai îndreptățiți pretendenți Ia ti
tlu pe 1966. în prezent, diferența nor
mală de valoare dintre cele două echipe 
este estompată prin indisponibilitățile 
din formația bucureșteană.

celelalte două partide care se 
în tară echilibrul de forțe

Progresul Bucu
rești și Precizia Săcele — Gloria 
București. Programul etapei mai cu
prinde trei meciuri in Capitală, punc
tul de atracție constituindu-1 
țiș candidaților la un loc în 
reprezentativă. Iată jocurile : Con
structorul — Rulmentul Bîrlad 
Constructorul la ora 12) ; 
fie — Știința Petroșeni și 
CLS.M.S. Iași (ambele pe 
name, la orele 9 și 10.30).

evolu- 
echipa

(teren
Grivița Ro- 
Dinamo — 
terenul Di-

4. i. 
spate : 1.
2:48,5 ; 2.
2:49,9 ; 3. vru. ajwuiliu ,
4. C. Pîrvulescu (Viitorul) 2:53,34 x 100 
m liber : ' - ------ —
200 m
2:11.2 ;
2:14,8 ; ... . ...
4. Dan Demetriade (Dinamo) 2:18,3 ;... 
10 : Zeno Oprițescu (C.S.M. Cluj) 2:41,6 
— record de copii cat. a "ll-a ; 200 m 
bras : 1. A. Șoptereanu (Steaua) 2:36,2 ; 
2. Gr. Săruleanu (Steaua) 2:44,2 ; 3. D. 
Nagy (Mureșul) 2:48,5 ; 4 Alex. Schmalt- 
zer (Dinamo) 2:49.0 ; 5.' P. Teodorescu 
(Steaua) 2:49,8; 200 m fluture: 1. VI. Mo- 
raru (Steaua) 2:24,5 ; 2. N. Tat (Olimpia 
Reșița) 2:30,0 ; 3. Al. Bain (S.S.E. Reșița) 
2:33,6; 4 ,t 100 m liber : 1. steaua 4:01,3; 
200 m spate : 1. T. Șerban (Dinamo) 
2:23,8 ; 2. Zeno Giurasa (S.S.E. Reșița) 
2:24,3 ; 3. M. Potoceanu (Steaua) 2:28,2 ;
4. G. Morarii (C.S.M. Cluj) 2:28,7

întrecerile concursului republican 
de primăvară continuă azi și mîine 
la bazinul Floreasca. Dimineața se des
fășoară seriile iar după-amlază finalele.

1. Steaua 4:53,8 ; SENIORI- 
liber : 1. G. Gother (SteauajJ
2. M. Căprărescu (Steaua; 

Fiilop (Mureșul) 2:15,4 ;3. Fr.

«3.

George Constantin, Morga Barbu, llinca Tomoroveanu, Dem. Radulescu, Sebastian Papaiani 
APAR IN FILMUL

1-
4
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La Sîmbăta și la Straja, concursuri interesante
• Tradiționalul concurs dotat cu 

„Cupa Valea Sîmbetei”, organizat 
anual de consiliul orășenesc UCFS 
Făgăraș, s-a desfășurat pe un timp 
nefavorabil (a nins din abundență 
majoritatea timpului). La startul pro
belor au fost prezenți schiori de la 
Chimia Făgăraș, Voința Sibiu, Ener
gia Făgăraș, Voința Făgăraș, Chimia 
Orașul Victoria și Utilajul Făgăraș. 
Proba de slalom uriaș a fost cucerită 
de loan Tănase (Chimia Făgăraș), 
urmat de H. Wentzel (Chimia Orașul 
Victoria). Slalomul special a fost 
cîștigat de H. Wentzel. Proba de 
coborîre nu s-a putut desfășura. 
(B. STOICIU — coresp.).

• Timpul excelent a permis celor 
60 de participant! la „Cupa Voința" 
să se întreacă în condiții optime. 
Concursul, desfășurat pe frumoasele 
pîrtii de la Straja, s-a bucurat de un

deplin succes. Iată primii clasați: 
COBORÎRE seniori: 1. I. Niță (Ener
gia Paroșeni); 2. A. Gerstenbrein 
(Voința Petroșeni); juniori: 1. Șt. 
Toth (Energia Paroșeni); 2. C. Graf 
(Metalul Hunedoara); fete: 1. Maria 
Acs (Voința Petroșeni); 2. Lidia Kelt 
(Energia Paroșeni); SLALOM URIAȘ 
seniori: 1. C. Munleanu (Energia Pa
roșeni); 2. Alex. Acs; juniori: 1. Gh. 
Velovan (Minerul Lupeni); 2. Gh. Ma
rinescu (Minerul Lupeni); iete: 1.
Terezia Kato (Minerul Lupeni); 2. Li
dia Kelt; FOND seniori: 1. Gh. Lu- 
paș (Energia Paroșeni); 2. P. Aron 
(Minerul Lupeni); juniori: 1. Gh. Cal
mar (Energia Paroșeni); 2. K. Alexan
dru (Minerul Lupeni); fete : 1. Terezia 
Kato, 2. Maria Ijac (Energia Paroșeni).

Trofeul „Cupa Voința” a fost cuce
rit de tînăra echipă Energia Paroșeni 
antrenată de instructorul Gh. Lupaș.
(I. CIORTEA — coresp.).
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un film de Geo Saizescu
Imaginea : George Cornea - muzica : Radu Paladi

Scenariul : Dumitru Radu Popescu 
decoruri : Virgil Moise

SÎMBĂTA
SCRIMĂ : sala de sport de la Fa

cultatea de drept, de la ora 16 - 
prima fazâ a campionatului orășe
nesc la spadâ seniori.

TIR : poligonul Dinamo, de la ora 
9 : întrecerile „Cupei primăverii" 
(pistol liber și armă standard 3x20 
focuri senioare și junioare).

VOLEI : sala Giulești, ora 18 : Ra
pid - Petrolul Ploiești (M I), meci în 
cadrul campionatului republican ca
tegoria A.

NATAȚIE: bazinul Floreasca, de 
la ora 9 și ora 18 : concursul repu
blican de primăvară.

SPORTUL POPULAR
Pag a 6-a Nr 4930

UND
DUMINICA

BASCHET : sala Floreasca, de la 
ora 8 : Voința - I.C.F. (F I), Olimpia 
M. I. - I.C.F. (M 11), Rapid - Construc
torul (F I), Rapid - Știința Cluj (M I); 
sala Dinamo, de la ora 8 : Olimpia - 
Voința Oradea (F llj, Progresul — 
Unio Salu Mare (M II), Știința - Mu
reșul Tg Mureș (F I), Steaua — Aurul 
Brad (M I), Academia Militară - Ști
ința Brașov (M II).

CĂLĂRIE : baza hipică din calea 
Plevnei, de la ora 10 : „Cupa primă
verii" (probe de obstacole).

E MERGEM?
CICLISM : țos. București - Ploiești 

(varianta Buftea), ora 9,50 : start în 
competiția de fond „Cupa Flacăra".

FOTBAL: stadionul „23 August", 
ora 14 : Steaua - Crișul; ora 16 : Ra
pid — Farul Constanta; stadionul Giu- 
leșli, ora 11 : Rapid - S. N. Oltenița 
(juniori); teren Timpuri noi, ora 11 : 
Flacăra roșie - Electrica Constanta 
(juniori); teren Voinfa I, ora 11 : 
S.S.E. nr. 2 - Dinamo București (ju
niori); teren Politehnica, ora 9 : Ști
ința București - Flacăra roșie, ora 11 : 
Știința București - Progresul (juniori);

teren Steaua, ora 11 : Steaua - Mi
nerul Cîmpulung (juniori).

HANDBAL : teren Progresul, de la 
ora 10: Voința - S.S.E. nr. 2 (F) și 
I.S.E.M. - Rapid (F) în cadrul „Cupei 
Progresul".

MOTOCICLISM : traseul de la Pan- 
telimon (capătul liniei tramvaiului 
14), de la ora 10 : concurs de moto- 
cros la clasele 250, 300 și 500 cmc în 
cadrul „Cupei Metalurgistul".

RUGBI : teren Dinamo, de la ora 9 : 
Grivița Roșie - Știința Petroșeni și 
Dinamo - C.S.M.S. lași; teren Con
structorul, ora 12 : Constructorul - 
Rulmentul Birlad.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de 
la ora 9 și ora 17,30 : concursul repu
blican de primăvară.

SCRIMĂ : sala de sport de la Fa
cultatea de drept, ora 9 : proba de 
floretă fete din cadrul campionatului 
orășenesc.

TIR : poligonul Tunari, de la ora 9 : 
talere aruncate din șanț seniori (100 
buc.), pistol calibru mare; poligonul 
Dinamo, ora 9, armă standard 3x20 
focuri seniori și juniori, pistol sport 
juniori.

VOLEI : sala Giulești, de la ora 9 : 
C.P.B. - Partizanul roșu Brașov (F I), 
Steaua - Știința Galați (M I), Știința 
- Progresul București (M II) meciuri în 
cadrul campionatelor republicane de 
categoria A.
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Cîntă orice craiovean 
Șugubăț și optimist:

noastră 
fotbal, 

o dată.

illiul

GEOR-
BUCUREȘTI. — 
învins Dinamo 
pe Rapid eu

fixat meciul

Cupei Jules Rimet"

dv. 
in 

victoriei pe care a 
tre-

fle ani...

ȘTIAȚI CĂ...

Ce/ mai tinăr arbitru de fotbal Profesoara"
lui

VARIETĂȚI

- ? _• ■
bitori ai fotbalului, mai 
vîrstnici -—. a început sȘ 
urmeze noul curs de ar- 

E== Cristina Teodorescu, . în bitri de fotbal organizat 
= etate de 18 ani, care ur- de Consiliul orășenesc 
= mase un’ curs de arbitri ' UCFS.

După spusele tov 
Gheorghe Mîcu, preșe
dintele Colegiului orășe
nesc de arbitri, tînărul 
cursant se descurcă de 
pe acum destul de bine 
în problemele de regula
ment. EI a dat și o pro
bă practică, ținînd o 
.tușă*  la meciul amical 
dintre Victoria și Sănă
tatea.

Pe cînd îl vom vedea, 
la „centru*  fluierînd cu 
fermitate un .11 metri' 
în favoarea... oaspeților? 
Nu de alta, dar ca să fie 
și cel mai... original ar
bitru de la noi.

TTiîă acum cîtva 
acest „titlu" i se cuvenea 
unei... fete din Tîrgu Jiti,

Aurel Zahan

=, de fotbal și .condusese’ 
apoi o serie de jocuri în

= cadrul Spartachiadei.
= Dar iată că un coleg al 
= ei de la Liceul nr. 2 din 
— Tg. Jiu, Gheo-rghe Bur- 
= lan, cu cîteva... luni mai 
= mic decît ea, și-a expri- 
= mat, de 
E= rința de 
== ciuri de
=== om care

asemenea, do- 
a conduce me- 

fotbal. Primul 
s-a bucurat a 

fost Cristina. Și fiindcă 
Gheorghe Burlan nu prea 
avea curajul să se pre
zinte la Consiliul orășe- 

__ nese UCFS, Cristina s-a 
EEEr oferit să-1 însoțească și 

să~l ajute în rezolvarea 
...formalităților de 
go are.

Și așa, Gheorghe Bur
lan — alături de alți iu-

MANOLE BĂLOIU
corespondent

...Ricardo Zamora con
siderat de majoritatea spe
cialiștilor cel mai bun por
tar al tuturor timpurilor, 
a avut și el meciuri cînd 
a... obosit scoțînd mingea 
din plasă ? în partida
Anglia, disputată în 1931 
la Londra, el a făcut acest, 
lucru de... 7 ori !

cui doi se află Cassiut 
Clay cu 18 din 22, iar pe 
locul al treilea Joe Louis 
cu 54 din 71.

jg== Invitat la Londra, cu pri- 
~~z lejul celei de a 75 a ani- 

versări a lui National Spor- 
ting Club, fostul boxer 

EEE francez de renume mondial, 
Georges Carpentier, a avut 
plăcerea de a-l reîntâlni a- 
"olo pe Bombardier Wells, 
adversarul asupra căruia 
repurtase cea mai rapidă

victorie din carieră: K. 0. 
în 73 de secunde (8 de
cembrie 1913, la Londra).

— Sînt încîntat de a vă
Wells 
Prima 
lăsat
să vă

revedea — a spus 
foarte flegmatic. 
oară dv. nu mi-ați 
timp să vă cunosc și 
apreciez...

...în rîndurile „greilor" 
cel mai bun K.O... averaj 
îl deține fostul campion 
mondial Rocky Marciano, 
cu 43 de victorii prin K.O. 
din 49 de partide ? Pe lo-

...olandezul Leo Horn nu 
figurează . printre arbitrii 
care vor conduce meciurile 
din turneul final al campi 
onatului mondial de fot 
bal, deși este. considerat 
arbitrul nr. 1 al lumii? 
„Mazilirea44 lui se datorea
ză faptului că a spus des 
pre Stanley Rous, președin 
tele F.I.F.A., că este un... 
dictator

Cînd în primăvara anu
lui 1930 sculptorul pari- < 
zian Abel Lafleur termina 
executarea unei statuete de . 
aur, el nu-și închipuia pro
babil că modesta sa imi
tație după celebra „Victo
ria Nikke“ va avea o via
ță atît de tumultoasă, stâr
nind peste tot pe unde va 
trece mari pasiuni, fiind 
suprema ispită a tuturor 
fotbaliștilor lumii.

In vara aceluiași an în
cepe nemaipomenita sa a- 
ventură. Pe stadionul 
„Centenari©**  din Montevi
deo, într-un entuziasm de 
nedescris, trofeul era în- 
mînat echipei Uruguayului 
de însuși donatorul său 
președintele de atunci al 
F I F.A., Jules Rimet. Pa
tru ani mai tîrziu Cupa 
mondială trece în posesia 
echipei de fotbal a Italiei. 
O scurtă revedere cu Pari
sul în 1938 și „zeița de aur*'

se reîntoarce în „Cetatea 
eternă4*,  ca urmare a ee*  
lei de a doua victorii a 
squadrei azzurra".
înaintea celui de-al doi- 

ea război mondial Cupa 
se afla la federație în păs
trarea doctorului Ottorino 
Barassi, actualul președinte 
al federației italiene de 
fotbal, Aflind că fasciștii 
se interesează îndeaproape 
de statuie și mai ales de 
aurul conținut în ea, Ba
rassi a dus-o la el acasă. 
A ascuns-o la început în- 
tr-o Iadă cu gunoi și mai 
tîrziu intr-un maldăr de 
vechituri. Deși locuința lui 
Barassi a fost perchezițio
nată de mai multe ori, 
statueta n-a fost găsită. Cu 
mari riscuri, Barassi a reu
șit s-o ferească de fasciști 
și s-o predea intactă Iui 
Jules Rimet, în 1946, cu pri
lejul Congresului F.I.F.A. 
ținut la Luxemburg.

In 1950 „Cupa Jules Ri
met” traversează Atlanticul 
și de la Rio de Janeiro, 
unde Uruguayul cîștiga a 
doua oară titlul mondial, 
poposește iarăși la Monte
video. Din nou în Europa 
în 1954, Cupa ajunge în 
RJ. Germană, via Berna, 
iar în 1958 — după un scurt 
tranzit în Suedia — revine 
în America de Sud, adusă 
de „unsprezecele” brazilian, 
care cîștiga primul său ti
tlu mondial. Echipa Brazi
liei își păstrează suprema
ția și la campionatul mon
dial din Chile de acum 
patru ani.

„Cupa Jules Rimet*  a ră
mas la Rio de Janeiro pînă 
la 7 ianuarie 1966, cînd a 
fost trimisă Ia Londra, Ia 
cererea federației engleze, 
organizatoarea celei de a 
opta ediții a campionatului 
mondial.

In ziua de 20 martie Cupa 
de aur este expusă împre
ună cu rarități de filatelie 
la Westminster Hall. Dar 
londonezii nici n-apucă s-o 
vadă, căci înainte de des
chiderea expoziției ea dis
pare în mod inexplicabil 
(șase paznici se aflau în 
jurul ei), în timp ce în cate
drala alăturată se oficia li
turghia. Se dă alarma și 
faimoșii detectivi ai Scot
land Yardului se precipită 
la „locul crimei- însă ajung 
prea târziu. Hoțul dispăruse 
fără să lase amprente, du-

cînd cu el — nu se
unde — cupa care în vara 

să fie 
bune 

lume, 
abili- 
mai

„Cupa 
„os-

acestui an trebuia 
decernată celei mai 
echipe de fotbal din 
Simbolul supremei 
tăți în sportul cel 
popular de pe glob, 
Jules Rimet”, acest 
CAR**  al fotbalului, pentru 
care s-au luptat cu atâta 
ardoare generații de fot
baliști, Andrade și Iriarte, 
Fiola, Orsi, Schiaffino și 
Fritz Walter, Fele și Dîdi, 
fusese furată pur și simplu.

Faptul e dezolant, indife
rent dacă autorul a fost 
un simplu hoț din Soho, 
un fanatic suporter sau un 
play-boy pus pe glume ne
sărate, cum înclină să crea
dă optimiști epigonii lui 
„Sherlock Holmes4*.

L GOGA
r
l NICU BILCAN, TEI-EG A 

—Deși l-a învins de două 
ori pe Jack Dempsey, Gene 
Tunney nu este considerai 
de către specialiști mai 

decît acesta. Cariera

lui Dempsey este mai con
vingătoare, se pare, astfel 
că atunci cînd se ridică în
trebarea „care au fost cei 
mai buni boxeri de catego
ria grea", Dempsey este ci
tat alături de Joe Louis.

CORNEL1U BOBOC, TI
MIȘOARA. — Poezia dv, 
«Rinduri pentru retur” ne-a 
sosit tîrziu. Să știți însă că 
unele strofe ne-au plăcut, 
ceea ce înseamnă că puteți

...Un antrenor de box din 
S.U.A. susține că elevii 
săi tor face o mare carieră, 
dacă vor urma întoemai ro 
comandările făcute de el 
prin... corespondență? Deo
camdată, primii trei rab- 
solrenți*  ai cursului său

RAPID : .Ce s-a rn- 
tîmplat cs Baby Jane ?“

PETROLUL : .Depăși
rea’

ION IONESCU : „Ido
lul și Ion Anapoda”

SIDERURGISTUL: ,A- 
jutor. mă înec!*

Situație inversată: tă- 
ticu e .la apă“, la pro
priu și la figurat și Luiza 
11— admonestează. Pri
vind imaginea de fată, 
nn poți să nn zîmbesti 
gîndindu-te că cunoscutul 
internațional din echipa 
de polo a României, 
maestrul sportului Au
rel Zahan. este pus 
la respect de un degețel 
și un suris al unui boț 
de fată. Citi arbitri de 

iti adversari de-ai 
rei Zahan nu sini 

invidioși pe autoritatea 
micuței Luiza 1—

Indiscretul care a 
pe peliculă situația e 
fotoreporterul nostru Pe
tre Stan.

,,Ăm ratat un 11 metri 
și acest lucru a însem
nat un dezastru pentru 
echipa 
seama că 
niciodată 
balisL Eu 
pentru această carieră...'.

Aceste rînduri pline de 
amărăciune, :de descu
rajare, sînt extrase din- 
tr-o scrisoare pe care, cu 
ani in urmă, un oare
care Edson Arantes a 
scris-o părinților săi.

Numitul Edson — mai 
este necesară 
precizare ? — 
lebrul Pele de

situația 
sute de 

depla- 
întrucît 
asigure

mea.
nu

Îmi dau 
voi deveni 
mare fot- 
sint făcut

această 
este... ce- 
astăzi I

Se știe că în Marea B: 
tenie rugbi< 
de cea mai mare popu
laritate. Dacă ne referim
însă 
siv 
astăzi,

au fost întinși prin K.O. 
în prima repriză.

Poate că nu s-ar fi pro
dus aceste rezultate, dacă 
si meciurile ar fi fost tot 
prin... corespondență 1

va
Cardiff, Țara 

Galilor și Franța, in ca
drul .Turneului celor 5 
națiuni*,  putem trage o 
concluzie și mai convin
gătoare în această direc
ție, amintind că biletele 
sînt epuizate de 
săptămîni I

Companiile de 
din străinătate — 
franceze în primul

voiaj 
cele 
rînd

*. *■

— s-au văzut în 
de a restitui la 
persoane costul 
sării la Cardiff, 
n-au reușit să le
intrarea pe stadion. N-a 
putut fi onorată nici ce
rerea unui pasionat al 
rugbiului din Paris, care 
ar fi vrut să se închirieze 
pentru e] o... fereastră 
într-un imobil situat 
peste 
Arms

îmobil
drum de stadionul
Park

BILANȚ..

cursul anului 1965în
— după cum reiese din- 
tr-o statistică — 649 de 
fotbaliștii suedezi au pier
dut unul sau mai mulți 
dinți la meciuri 
antrenamente!

Relatînd acest 
ziarul belgian

sau la

Incrn, 
.Les 

Sports*  face o reflecție 
glumeață : .Așa stînd lu
crurile, nu este de mirare 
că In ultimul tipjp fot
balul suedez a*  svenif 
mai puțin... incisiv/*.

4 RlNDlfil

Dar _ ________ _
(Deci, fără comentarii) :■ 
Din toată garnitura 
Se

SCÎNTEE
profesor

„Cupa
met“ intră definitiv 
în posesia echipei 
care cîștigă de trei 
ori — consecutiv sau 
alternativ — cam
pionatul mondial de 

. fotbal
Ce
Și-alte țări
Hcfțul, mai c“7?: 
O luă... definitiv !

ce Franță 
ce au 

ranță ? ! 
expeditiv,

Judecătorul de box 
E. Lazăr l-a descali
ficat — nemotivat — 
pe C. Cîmpeanu 
cu... 5 secunde îna
intea terminării me
ciului cu V. Tran
dafir

După final, recunoscut-a :
— E drept că nu acesta-i 

uzul,
Dar las’ să piardă el 

disputa, 
eu... trolei

buzul 1

Chivu, dragii mei, 
Cică-i țesător, 
Dar ce țeseau ei 
Destrăma ușor_

POȘTA MAGAZINEn^fa Magazin • POȘTAMAGAZIN 1
fi, cu altă ocazie, oaspele 
paginii „Magazin sportiv”. 
Atenție însă, să nu pierdeți 
cin nou... troleibuzul 1 Am 
văzut insă că nu sinteți 
supărăcios :

Și de-o fi să nu apar. 
Să trag pe lingă_  tipar.
Râu de versuri n-o să-rai 

pară.
C-ara să spun: am tras in... 

bară !
PETRE 1ZGHTREANU, 

LUGOJ. — 1) Cele ce vi 
s-au spus nu corespund a- 
devârului: în meciul cu 
Manchester din cadrul „Cu
pei campionilor europeni”, 
disputat pe teren propriu 
și pierdut eu... 5—1, Ben
fica a aliniat cea mai bună 
formație. 2) Un „11 metri*  
nu poate fi executat decît 
de un jucător care se afla 
pe teren în momentul cînd 
s-a săvîrșit infracțiunea 
nalizată de arbitru.

ARLECHINO, CLUJ. 
Să ascultăm părerea 
despre Știința Craiova, 
urma ' ‘ _
repurtat-o duminica 
cută asupra Rapidului:

„M-a făcut mama... oltean, 
Insă tata... fotbalist !•

GHEORGHE BILCAN. 
COMUNA VĂLENI. — Ne 
trimiteți niște epigrame și 
ne rugați să le adresăm 
fotbaliștilor de la Petrolul 
și Steaua. De ce ? Credeți 
că nu le-au... primit cînd 
au fost scrise prima oară 
de alți autori ?

ION ARDELEANU, COP- 
ȘA MICĂ. — Hașotî a jucat 
de 5 ori în echipa 
reprezentativă de 
David a fost și el, 
„internați onal* 4.

COSTEL BALUȚA, BUCU
REȘTI. — Dintre „melo
diile" recomandate de dv. 
ne-am oprit asupra urmă
toarelor :

Rapid : „N-AM ȘTIUT SA 
TE PĂSTREZ”.

Dinamo București : „CU 
TINE RID, CU TINE 
PUNG”.

A. M.. SATU MARE. — 
Ce candițiuni trebuie să 
îndepliniți pentru a deveni 
crainic ? Să știți că nu 
este o treabă chiar atît de 
ușoară ’ Trebuie să cu
noașteți temeinic sportul, 
să vorbiți... repede și bine, 
să nu vă pierdeți eu firea 
și... cîte și mai cile. Poate 
că ar fi bine să \«-â verifi-

câți posibilitățile, cu prile
jul anumitor manifestații 
sportive organizate în ora
șul dv., mulțumindu-vă 
deocamdată să vorbiți la 
stația de radioamplificare. 
Ce spuneți ?

I. IONESCU, COMUNA 
PODENII VECHI. — De a- 
cord cu urarea pe care o 
faceți echipei Crișul Ora
dea : „să n-o ia pe Criș, la 
vale...“ Din • păcate, a 
luat-o. Să vedem măcar 
dacă se... oprește !

UN GRUP DE CITITORL 
BUCUREȘTI. — Arbitrul de 
fotbal Andrei Rădulescu a 
fost eentru înaintaș la Ve
nus București, Politehnica 
Timișoara și Ia Rapid. A 
jucat de 4 ori și în prima 
reprezentativă a țării.

CONSTANTIN --------
GESCU, 
Cînd a
București _ __ ___ __
4—6 ? în campionatul 1957— 
1953.

D. NICULESCU, BUCU
REȘTI. — Nu se- omolo
ghează ca recorduri euro
pene sau mondiale de înot 
decît performanțele obți
nute în bazine de 50 de 
metri. Cele mai multe țări 
pun aceeași condiție și pen
tru recordurile naționale.

în Suedia, Belgia și în alte 
țări însă, recordurile reali
zate în bazine de „33“ sau 
„25” sînt luate în conside
rație.

ION BĂDILA, COMUNA 
OCINA.. — A fost vorba, Ia 
un moment dat, ca Dinu- 
lescu să-și facă reintrarea. 
Se pare însă că în cele

urmă s-a decis pentru
Iul de ...spectator, cel 
fotbalist nemaifiind e 
atît de ușor...

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

N. CLAUDIU
Util iHlll



(Urmare din pag. 1)

partea comisiilor pentru pro
blemele activității U.T.C. : 
în rîndurile tineretului mun
citoresc; în rîndul tineretu
lui sătesc; în instituțiile de 
învățămînt; pentru proble
mele activității educative în 
rîndul tineretului.

In legătură cu activita
tea desfășurată în comisii, 
Congresul a hotărît ca lu
crările acestora să fie cu
prinse în întregime în proce
sul verbal al Congresului 
iar noul Comitet Central al 
U.T.C. să studieze cu aten
ție toate propunerile făcute 
în comisii și să stabilească 
măsurile corespunzătoare pen
tru rezolvarea lor.

S-a anunțat apoi că pe a- 
dresa Congresului au sosit 
peste 600 de telegrame și 
scrisori, trimise din toate re
giunile țării, de comitetele 
organizațiilor de bază U.T.C. 
din uzine, fabrici, șantiere de 
construcții, unități agricole, 
instituții de învățămînt. de 
cultură și artă, din unități 
militare, din partea comite
telor regionale, raionale și 
orășenești ale U.T.C. în tele
gramele și scrisorile primite, 
tinerii transmit salutul lor 
entuziast Congresului, vor
besc despre succesele obți
nute în muncă și în activita
tea obștească, își exprimă 
hotărîrea de a munci cu sîr- 
guință, de a-și pune elanul 
tineresc, toate forțele lor, 
în slujba înfloririi patriei, 
pentru traducerea în viață a 
însuflețitoarelor sarcini sta
bilite de partid.

S-a dat apoi citire mesa
jelor de salut transmise 
Congresului de Tineretul Co
munist din Belgia și de Ti
neretul Democrat din Suedia.

Au luat apoi cuvîntul Va
sile Nicolcioiu (București) ; 
Maria Bara (Mureș-Autono
mă Maghiară); Sergio Var
gas, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist din Chile; Keita

Diamandy, membru al Con
siliului National al Tineretu
lui Revoluției Democratice 
Africane din Guineea și Li- 
viu Moldovan (Crișana).

S-a anunțat apoi că la dis
cuții s-au înscris un număr 
de 587 de delegați, din care 
60 au luat cuvîntul în ședin
țele plenare. La propunerea 
prezidiului, Congresul a a- 
probat încheierea discuțiilor

Congresul a votat în una
nimitate hotărîri prin care 
aprobă :

— Raportul Comitetului 
Central al U.T.C. cu privire 
la activitatea Uniunii Tine
retului Comunist în perioada 
dintre Congresul al Vll-lea 
și Congresul al VIII-lea al 
U.T.C. și sarcinile ce revin 
Uniunii Tineretului Comu
nist pe baza hotărîrilor ce
lui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Roman;

— Raportul și activitatea 
Comisiei Centrale de Revi
zie.

Comisia de redactare și 
hotărîri a informat Congre
sul că au fost primite peste 
600 de propuneri pentru îm
bunătățirea proiectului Sta
tutului U.T.C. Majoritatea 
acestora se referă la pro
bleme caie 
practică a 
ganizațiilor 
a aprobat 
proiect a 
propuse 
în unanimitate Statutul U- 
niunii Tineretului Comunist, 
legea de bază a U.T.C.

Delegații au votat apoi 
în unanimitate Rezoluția ce
lui de al VIII-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Co
munist.

Documentele au fost adop
tate de Congres într-o atmos
feră de puternic entuziasm 
tineresc. în marea sală au 
răsunat minute în șir, 
p'auze, ovații îndelungi.

Lucrările Congresului con
tinuă

Echipele de
României au

multică nu au fost prea 
au urmărit vineri seara, 
Floreasca din Capitală,

măiestrie, intervenții 
de ultim moment. Nu 
nici răsturnările de

Păcat 
cei care 
în sala 
partida masculină dintre echipele 
de tineret ale României și Ceho
slovaciei! Ar fi putut vedea acolo, 
pe parcursul a 4 seturi, toată fru
musețea voleiului modem: atacuri 
fulgerătoare, un blocaj — une
ori — de netrecut, dublaje exe
cutate cu 
salvatoare 
au lipsit 
scor care și ele fac parte inte
grantă din acest joc, atît de fru
mos atunci cînd este practicat de 
două echipe bune. In special pri
mul set a fost cu adevărat o des
fătare. Era o plăcere să privești 
jocul echipei noastre — uneori 
fără greșeală. Se poate spune, 
privind această echipă alcătuită 
din jucători care n-au trecut de 
20 de ani, că „schimbul de mîi
ne*  al voleiului nostru masculin 
este asigurat. Cu o condiție însă : 
federația de specialitate să acor
de în continuare aceeași grijă a- 
cestei echipe splendid construită 
fizic și alcătuită din jucători atît 
de talentați.

Nici voleibaliștii cehoslovaci nu 
s-au lăsat mai prejos. Uneori au 
știut să-și impună jocul lor spe
cific, lent, de regularitate, cu

care au dejucat acțiunile formației 
noactre. căreia, datorită tempera
mentului jucătorilor, îi conve
nea un tempo rapid. Așa a fost, 
de pildă, de-a lungul celui de 
al treilea set, cîștigat de oaspeți, 
ca și în prima jumătate a setu
lui al patrulea, cînd scorul arăta, 
la un moment dat, 11—3 și a- 
poi 12—5 în favoarea formației 
cehoslovace. Pînă la urmă, însă 
tinerii voleibaliști români și-an 
dovedit superioritatea — în spe
cial în jocul la fileu — și au cîș
tigat setul cu 15—12, adjudecîn- 
du-și astfel și victoria finală. 
Deci: România—Cehoslovacia 3-1 
(15—8, 15—12, 12—15, 15—12). 
Toți jucătorii folosiți s-au re
marcat. dar unul dintre ei trebuie 
scris cu majuscule: timișoreanul 
VRANIȚÂ. De la învinși Kubista 
(nr 2) s-a evidențiat în jocul la 
fileu.

Meciul feminin — destul de 
anost — s-a întins pe parcursul a 
2 ore și 10 minute, încheindu-se cu 
victoria culorilor noastre: 
(13—15, 15—10, 12—15, 
15—8). S-au remarcat — i 
ci al — Florica Tudora ( 
nia) și Jana Semecka 
slovacia).

'■ „'?■

: 3—2 
15—8, 
în spc- 
(Româ- 
( Ceho-

MIRCEA TUDORAN

Fotbaliștii din lotul Ungariei se pregătesc intens pentru în
tâlnirile internaționale din acest sezon. Miercuri, selecționabilii 
s-au antrenat la Salgotarjan și Dorog. O selecționată a învins pe 
Salgotarjan cu 4—1 (2—0) prin golurile marcate de Farkas (2) și 
Albert (2). In echipa învingătoare au evoluat următorii jucători : 
Gelei (Szentmihaly) — Kaposzta, Meszoly (Matrai), Mathe, Ihasz — 
Juhasz, Varga — Bene (1. Nagy), Albert, Farkas, Fenyvessi. Cea
laltă selecționată a dispus de echipa Dorog cu 2—0 (0—0), prin go
lurile marcate de Tichy. Iată „ll“-lea aliniat : Geczi — Bakos, 
Orban, Laczko, Sovari — Solymossi, Fister—Molnar, Gorocs, Tichy, 
KorsoS.

Fotografia de mai sus ne înfățișează un aspect de la a^-e- 
namentul lotului, pe „N£pstadion” din Budapesta. In prim pian, 
Istvan Nagy și Varga.

privesc munca 
organelor și or*  
U.T.C. După ce 
introducerea în 
unor modificări 

Congresul a votat

a-

(Agerpres)

ICLANDA BALAȘ, VIORICA VISCOPOLEANU 
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LA DORTMUND
Mîine se desfășoară la Dort

mund, concursul european (de 
sală) Ia atletism Ia care parti
cipă sportivi din 22 de țări. La 
aceste întreceri, de o deosebită 
importanță, țara noastră va fi

reprezentată de trei atleți: 
campioana olimpică lolanda 
Balaș și maeștrii sportului Vio
rica Viscopoleanu și Șerban 
Ciochină.

ȘTIRI...
NEW YORK. — La Sun Valley 

au început întrecerile concursului 
internațional de schi „Memorialul 
Bud Werner", la care participă 
sportivi din Franța, Austria, 
S.U.A., Canada și Elveția. în pri
ma zi, schiorii francezi au obți
nut un dublu succes cîștigînd pro
ba de slalom special atît la fe
minin cît și la masculin. în com
petiția feminină, medaliata olim
pică", Marielle Goitschel, a termi
nat înaintea compatrioatei sale 
Annie Famose și austriecei Bri
gitte Seiwald, realizînd timpul de 
1:55,18. Jean Claude Killy a adus 
cea de-a doua victorie a Franței, 
cîștigînd cursa cu timpul de 
2:09,37. El a fost urmat de Karl 
Schranz (Austria), Hugo Nindl 
(Austria!

BELGRAD — La trambulina mare 
de la Planica se va desfășura un 
mare concurs internațional de să
rituri cu schiurile, la care vor 
participa 60 de schiori din 14 țări,- 
pri.ntre care Austria, Franța, Po
lonia, Norvegia, Cehoslovacia, Sue
dia, Iugoslavia etc. Printre cei 
care se vor întrece cu această o- 
cazie se remarcă Vertemkov și

IALEXANDRA NICOLAU ne vorbește 
despre al doilea ei succes internațional din acest an 
— Interviu tele&onie cu câștigătoarea turneului 

șah de la Belgrad —
tra iugoslavă a consumat mult 
timp de gîndire. Eu, mai puțin... 
Așteptam să văd mai întîi răspun
sul adversarei.

— Și n-a mai venit un răs
puns. ci o propunere de remiză !...

— Exact. Jocici a cîntărit pro
babil cu atenție avantajele sau 
dezavantajele unui joc deschis și 
ultimele i s-au părut mai impor
tante. Și așa s-a ajuns la pro
punerea de remiză.

— Ați stat în cumpănă ?
— Nu. Pentru prima oară în 

acest concurs, tentația unui suc
ces imediat a fost mai puterni
că... Am acceptat.

Evident, lupta de turneu justi
fică asemenea decizii — cînd vic
toria este asigurată — și hotărî
rea campioanei noastre de a opri 
ceasurile de control la mutarea a 
19-a este o deplină dovadă de ma
turitate tactică. Un punctaj Son- 
nebom net superior (48,50) față 
de cel al Nonei Gaprindașvili (47), 
o victorie directă asupra campioa
nei mondiale, fac ca desemnarea 
Alexandrei Nicolau pe primul loc, 
la egalitate de puncte, să fie ab
solut clară.

— Ce părere aveți despre va
loarea turneului, în comparație cu 
cel de la Beverwijk ? — am în
trebat. referindu-ne la primul suc
ces internațional din acest an al 
campioanei române.

— Mai tare s-a jucat aici, la 
Belgrad. Prezența Nonei Gaprin- 
dașvili, invincibilă pînă acum în
tr-o competiție feminină, ca și în
treaga pleiadă de șahiste iugo
slave, în frunte cu Lazarevici și Ne- 
delkovici, foste candidate la titlul 
mondial, au creat o ambianță de 
concurs cum n-am mai întîlnit. 
Conducînd în clasment, mă gîn- 
deam nu o dată dacă voi putea re
zista...

— Și totuși...
— Da, m-am convins de la run

dă la rundă că pot să aspir la 
primul loc într-un asemenea tur
neu și cu trei zile înainte de. finiș, 
cînd Nona făcea remiză cu Bilek, 
mi-am dat seama că victoria este 
aproape...

•— Maghiara Bilek este, după 
cum știm, cîștigătoarea ediției de 
anul trecut a turneului de la Bel
grad. Cum se explică prezența ei 
pe locul... 12?

— A fost depășită în primele 
runde, cînd figura chiar pe ulti
mul loc. Nu și-a putut reveni de- 
cit spre sfîrșit.

de
N-am mai așteptat revenirea în 

țară a învingătoarei turneului de 
șah de la Belgrad, ci am cău
tat-o la telefon imediat după ce 
am aflat de victoria ei. De la 
celălalt capăt al firului ne-a răs
puns o voce cunoscută și... emo
ționată.

— Da, am cîștigat! Sînt tare 
fericită... — au fost primele cu
vinte ale Alexandrei Nicolau.

Felicitărilor pe care le adresam 
campioanei României, laureata unei 
întreceri cu fruntașele șahului 
mondial, le-a urmat bineînțeles în
trebarea :

— Amănunte din ultima run
dă ?...

— S-a jucat cu dîrzenie. Fap- 
că aveam primul loc asigurattul

cu o singură jumătate de punct 
nu
de la jocul meu obișnuit, activ. 
Dar Jocici, ultima adversară din 
concurs, mi-a opus o „Franceză'' 
ermetică și după epuizarea mută
rilor deschiderii mă întrebam dacă 
nu este riscant să încerc, cu orice 
preț, activizarea pieselor mele. 
Am trecut totuși la acțiuni în cen
tru și, observând o variantă de 
joc în care cu prețul unui pion 
mi se ofereau posibilități de atac, 
n-am ezitat s-o adopt. Aici a fost 
momentul crucial al partidei — 
mutarea a 19-a — la care maes-

m-a determinat să mă abat

— Alte remarcări ?
— Desigur. Nona Gaprindașvili. 

Nu numai fiindcă joacă foarte 
bine, ci și pentru că, deși învinsă 
de mine, m-a felicitat sincer și 
după partida pierdută și în ulti
ma zi a turneului. Apoi, aș vrea 
să remarc pe rivala mea de tra
diție, Katia Jovanovici, puțin sub 
valoarea ei obișnuită totuși, pre
cum și pe tînăra Belamarici, foar
te calmă și sigură pe joc.

Mai aveam o întrebare, la în
chiderea acestui scurt interviu, 
dar n-am îndrăznit s-o punem. 
Știam că modestia cunoscută a 
campioanei noastre o va face să 
treacă sub tăcere aprecierile a- 
supra jocului propriu... Dar cele 
9 puncte din 12 partide — peste 
70 la sută din maximum posibil 
— în fața elitei șahului mondial 
feminin sînt mai grăitoare decît 
orice comentariu.
campioanei de 
multe succese 
din partea sa

— Rog să 
celor de acasă
duroase — ne-a spus Alexandra 
Nicolau. Sînt deosebit de feri
cită că am putut aduce patriei 
noastre acest succes sportiv.

Interviu luat de
RADU VOIA

T-am urat deci 
șah a României 
viitoare, primind 
un ultim cuvînt: 

transmiteți tuturor 
salutările mele căi-
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DE PE TERENURILE
DE FOTBAL

• în cadrul „Cupei Ame- 
ricii de Sud“ Ia fotbal, la 
Montevideo s-au întilnj^ 
echipele „Penarol*  și „Na- 
cional". Fotbaliștii de la Pe
narol au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (3—0).

• La Tunis, în prezența 3 
peste 15 000 de spectatori, 
s-a disputat meciul interna
țional de fotbal dintre selec
ționata Tunisiei și formația 
Dinamo Moscova. Gazdele 
au obținut victoria cu,scorul 
de 2—1 (0—1). țgfak

• Cunoscuta echipa da 
fotbal A.C. Milan, va întreJ 
prinde un lung turneu pestd 
hotare, la sfîrșitul campîoJ 
natului Italiei. Fotbaliștii itaJ 
lieni vor juca mai întîi, la 
4 mai, la Sofia cu echipa R.P 
Bulgaria, iar apoi se vor de] 
plasa Ia Abidjan. După mei 
ciul de la Abidjan, echipd 
milaneză va susține 8 întîll 
niri în America Latină. J

I
I

• Echipele de fotbal Red 
Madrid și InternazionalJ 
Milano se vor întîlni în sd 
mifinalele „Cupei campioni] 
lor europeni" la 13 și resped 
tiv 30 aprilie. Primul med 
va avea loc la Madrid. i

REZULTATE...
Emelianov (U.R.S.S.), Jiri Raska 
(Cehoslovacia), R. Karwofsky (Po
lonia) și Peter Lesser (R.D. Ger
mană). Recordul trambulinei este 
deținut de cunoscutul sportiv Hel
mut Recknagel (R.D. Germană) 
cu 127 m.

MAR DEL PLATA. — Turneul 
internațional de șah de la Mar 
del Plata a continuat cu desfă
șurarea partidelor din runda a 
X-a. Partida centrală a rundei a 
opus pe Lajos Portisch (Ungaria), 
liderul clasamentului, marelui 
maestru sovietic Vasili Smîslov 
(U.R.S.S.). întîlnirea a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate. Alte 
rezultate : Reschevski (S.U.A.) — 
Rubinstein (Argentina) 0—1; San- 
guinetti (Argentina) — Uhlmann 
(R. D. Germană) remiză; Rosseto 
(Argentina) — Bolbochan (Argen
tina) remiză. Partida dintre Gar- 
cia (Argentina) și Stein (U.R.S.S.) 
s-a întrerupt. După zece runde, 
în clasament conduce Lajos Por
tisch cu 7,5 puncte, urmat de Va
sili Smîslov cu 7 puncte și Bolbo
chan cu 6 puncte.

VIENA. — Campionatul mondial 
masculin de handbal în 11 va avea 
loc anul acesta la Viena între 25

iunie și 3 iulie. La campionat 
și-au anunțat participarea echi
pele R. D. Germane, R. F. Germa
ne, Austriei, Olandei. Elveției și 
Poloniei. Din cauza numărului re
dus de echipe, campionatul se va 
juca după sistemul turneu (fie
care, cu fiecare, într-un singur 
tur).

BRUXELLES. — Intr-un meci 
internațional amical de tenis de 
masă desfășurat la Bruxelles, se
lecționata masculină a Belgiei a 
învins cu 5—1 echipa Luxembur
gului

BUDAPESTA. — în primul meci 
al semifinalei .,Cupei campionilor 
europeni" la handbal (masculin), 
Honved Budapesta a învins for
mația daneză K.F.U.M. Copenhaga 
cu scorul de 25—12 (12—4). Returul 
întîlnirii va avea loc la 29 martie 
la Aarhus.

OSLO. — în preliminariile cam
pionatului mondial masculin de 
handbal, echipa Cehoslovaciei a 
învins cu 22—20 (10—7) reprezenta
tiva Norvegiei.

MANNHEIM. — în cadrul C. M. 
de handbal, eehipa R.F. Germane 
a învins cu 37—18 (17—5) selecțio
nata Belgiei.

Comentariile presei iugoslavi
BELGRAD 25 (prin telex de 

la corespondentul nostru). — 
Ziarele apărute vineri dimi
neața în capitala Iugoslaviei 
remarcă frumosul succes obți
nut de șahista română Ale
xandra Nicolau, clasată pe 
primul loc la turneul interna
ționali feminiin. „BORBA" și 
„POLITIKA" consacră articole 
speciale încheierii 
subliniind faptul că 
tanta României a 
victorie meritată.

„Alexandra Nicolau a de
monstrat că are aceeași clasă 
ca și campioana mondială, 
Nona Gaprindașvili‘‘ — scrie 
în textul articolului cronica
rul sportiv al ziarului „POLI- 
ȚIKAB, și continuă cu aprecie
rea că jucătoarea română este 
singura care a arătat cum poate

turneului, 
reprezen- 

oblinut o

fi combătută, cu succes, dețină 
toarea titlului șahist suprem 
Ziarul „SPORT“-Beograd publ 
că, pe lingă obișnuita cronici 
a turneului, un larg inter vi 
cu campioana de șah a Rd 
mâniei, pe care o prezintă q 
o demnă cîștigătoare a mar el J 
turneu.

Totodată, comentatorul șahii 
al agenției iugoslave de pred 
„TANJUG" apreciază d 
“...Nona Gaprindașvili a ;d 
cat la Întreaga sa valoare și I 
ceasta face ca succesul A/exaJ 
drei Nicolau să fie cu atlt ml 
remarcabil. Cu o șansa In p/d 
— subliniază comentariul I 
șahista română putea să dislal 
teze Ia un punct sau mai md 
pe campioana lumii".
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