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TINERII DE EA (EA MAITINARA ASOCIAȚIE
'«.șurile cetății de oțel fume
zi și noapte. Din cînd în 

d se aud înăbușit sunetele de 
rampa de zgură.
n întîmpinarea aniversării par
ului toate secțiile Combina
ții siderurgic și-au îndeplinit 
depășit sarcinile de plan. Iar 
•ele reprezintă tone, mii de 
e de metal peste planul pri- 
lui trimestru.
tcestea sînt doar cîteva din 
cesele care le-au adus recent 
nicilor muncitori din cetatea 
lului „Steagul roșu“ și Diplo- 
de întreprindere fruntașă pe 

• în întrecerea socialistă, 
•ătrîna cetate a oțelului înti- 
este mereu. Noi secții sînt 

în angrenajul uriaș al 
mâțului.

m făcut în aceste zile un 
s la fabrica de oxigen. Mo- 
a fabrică, numai din beton 

ticlă, nu are mulți salariați. 
a o sută. Cu toții sînt tineri 
20—zanî, care îndră- 

sportul.
tă ce citeam în ziarul regio- 
„Drumul socialismului" din- 

prilie, la rubrica sport : 
rturile de finală ale campio- 
ilui republican individual de 
al regiunii Hunedoara s-au 
eiat. Concursul a fost cîști- 
de cei doi reprezentanți ai o- 
lui Hunedoara — Emil 
de și Ioan Adam, cu cîte 91/? 
te. De remarcat că maes- 
internațional Șt. Erdely nu 
tut ocupa decît locul III, 

n punct în urma celor doi 
ători“.

i din cei doi victorioși lu- 
să la fabrica de oxigen, 
vorba de mecanicul Emil

olitehica
gătoare Ia

spre șah mi-a vorbit cu

FT. Gheorghiu
V. Korcinoi împart
din nou primele

două locuri
ă runda de Ieri, Viktor 
aoi revine ca al doilea 
al turneului, alături de 

Gheorghiu. Amîndoi au
4 puncte din 5 posibile, 

i pot fi egalați sau chiar 
uți de Bednarski, care a 
upt partida sa de aseară, 
prim plan a stat ieri în- 
a Minici — Korcinoi, o 
ă de mare luptă, în care 
ut fi verificată din nou 
în apărare a marelui
ru sovietic. Aflat sub 
ne pe aripa damei, unde 

e rocada mare, Korcinoi 
it mereu mutările cele 
ficace, pregătindu-și trep- 

contraacțiune puternică 
nlru. Șahistul iugoslav a 
it să consume mult timp 
ndire, a intrat în criză de 
și apoi și-a văzut poziția 
ă unui irezistibil atac de 
La mutarea 32, Minici a 
ceasul de control, recu- 
idu-se învins.

RD. V.

tinuare în pag. a 4-a)

Timișoara
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S-a disputat

Iugoslavia)
t-Lupă-amiază 
atica (R.S.F.

internațională de fotbal 
echipa locală Sparțak și 

mica Timișoara. Fotbaliștii 
au cîștigat eu 4—1
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Baschetbaliștii
de Ia Dinamo
învingători
Ia Șanhai

Echipa masculină de bas
chet Dinamo București a 
susținut ieri un meci amical 
la Șanhai, întîlnind selec
ționata orașului. După un 
meci spectaculos, campionii 
români au repurtat victoria 
cu scorul de 82-58 (26-22).

multă pasiune adjunctul secției, 
inginerul Victor Ieșeanu.

— Și eu joc — îmi spune, a- 
rătîndu-mi totodată o cutie de 
șah aflată în preajmă.

— Din cînd în cînd ?
— Nu ! Sînt în echipa care a 

devenit campioana regiunii. 
Peste puțin timp vom juca în 
semifinalele campionatului repu
blican.

— Atunci succes... maestre !
— încă nu ! Deocamdată am 

numai categoria I.
— Dacă este vorba de sport 

— interveni un tovarăș în halat 
albastru — atunci dați-mi voie 
să vă spun și eu ceva. Tovară
șul inginer a vorbit despre pa
siunea sa — după cum a și su
bliniat — dar tinerii noștri prac
tică și alte discipline sportive : 
tenis de masă, haltere, turism, 
fotbal...

1 — Are dreptate ! Aproape în 
fiecare zi se joacă fotbal 
noi... Pe băieți îi antrenează 
varășul Ștefan Somboti.

— Dumneavoastră ? ! Mă 
dresez tovarășului în halat 
bastru. Știu că sînteți foarte o- 
cupat. Ca secretar al organiza
ției de bază...

— Dacă vrei, găsești timp pen
tru toate. Am 18 tineri și îm
preună cu mecanicul de compre- 
soarc, Petre Prisecaru, îi pregă
tim pentru „CUPA 8 MAI", 
organizată de clubul Metalul.

— Ar trebui să spună tovară
șul secretar că în urmă cu cîți- 
va ani a jucat chiar și dînsul 
fotbal și încă la o echipă de 
categoria C, din Cîmpulung 
Muscel.

— Dacă c vorba pe-așa, a- 
tunci ar trebui, tovarășe inginer, 
să spuneți și dumneavoastră că 
ieri ați fost ales președintele 
consiliului celei mai noi asocia
ții sportive din Hunedoara, a- 
sociația Oxigenul. Acum sîntem 
chit...

Intr-adevăr, în ziua de 13 
aprilie a.c. a fost înființată aso
ciația sportivă Oxigenul care 
numără, deocamdată, 65 de 
membri. Dar, de pe acum entu
ziaștii sportivi ai tinerei aso
ciații au pornit pe drumul 
realizărilor majore.

Pasionant „duel“ voleibaliste a%i Ia Floreasca

la 
to-

a-
al-

meciul 
cadrul

Hoiatiu Nicolau atacă irezistibil. Aspect din
Rapid — T.S.K.A., disputat anul trecut, tot in 

„Cupei campionilor europeni1".
Foto : P. Romoșan

RETURUL RAPID—T. S. K. A. IN SEMIFINALĂ „C-C-E
Astăzi, sala Floreasca va 

cunoaște din nou atmosfera tre
pidantă a marilor întreceri spor
tive. Prilejul îl oferă, o dată 
în plus, voleiul, prezența pe afiș 
a reputatelor echipe ~ 
București și Ț.S.K.A. 
cova, „eternele rivale" 
„Cupa campionilor europeni". 
Deseară, cu începere de Ia ora 
18, ele susțin meciul-retur al 
semifinalei încheiate în prima 
sa parte, așa cum se știe. cu 
strălucita victorie a Rapidului 
cu 3—2. Cele două echipe (as
tăzi pentru a 12-a oară față în 
față) s-au întîlnit pînă acum în 
5 din cele 6 ediții anterioare ale 
„C.C.E.“, adică în toate la 
care au participat : în anii 1960, 
1961. 1962 și 1963 irT finală, iar 
anul trecut în sferturi de finală. 
Rapidiștii au cucerit trofeul de 
3 ori (1961, 1963, 1965),
Ț.S.K.A. de 2 ori (I960, 1962). 
Din cele 11 partide în care s-au 
înfruntat pînă în prezent, Ra
pid a cîștigat 7 (5 acasă și 2 în 
deplasare), iar Ț.S.K.A. pe ce
lelalte 4, dar nici una pînă în 
prezent la București.

Rapid 
Mos- 

din

Disputa 
sc echipe 
na de o ridicată 
măsura numeroșilor 
meriți și maeștri ai sportului 
din loturile lor. Așa cum desi
gur va fi și astăzi, cînd, ca de 
obicei, Rapid și Ț.S.K.A. vor a- 
linia cele mai bune garnituri 
de care dispun. Iată-le :

RAPID BUCUREȘTI : Plocon 
(7), Nicolau (2), Drăgan (3), Gri- 
gorovici (9), Udișteanu (8), Min- 
cev (5) ; Ferariu (13) , Pavel (6), 
Costinescu (1), Chezan (4), Ar- 
delea (10), Gavriliță (12).

Ț.SK.A. MOSCOVA ■ Gesno- 
kov (3), Mondzolewski (11), Si- 
biriakov (1), Voskoboinikov (5), 
Iakovlev (8), Burobin (9); Kova
lenko (6),Kiingher (4), Gheras- 
kin (12), Harkov (7).

Primii 6, la ambele echipe, 
sînt cei care vor alcătui probabil 
formațiile de bază. Intre paran
teze — numerele pe care jucă
torii le vor purta pe tricouri.

Cine va învinge? învingătoa
re la Moscova, Rapid a și făcut 
un pas important spițe finală și 
sîntem convinși că pe teren pro
priu, îl va face și pe cel de al 
doilea, calificîndu-se astfel în

acestor 
a fost

prestigioa- 
întotdeau- 

valoare, pc 
maeștri e-

FINALA ROMÂNEASCĂ A 
„C.C.E." alături de Dinamo 
București. Și mai sîntem siguri 
de ceva : că înflăcărată galerie 
rapidistă, astăzi în plenul ei, îi 
va înconjura pe campionii noștri 
și-i va purta spre victorie la

fel cum i-a purtat și în întâl
nirea de la Moscova, unde n-au 
fost decît vreo 50 de suporteri * 
într-un glas cu toți cei ce vor 
umple tribunele azi la Floreasca: 
HAI RAPID!

■ț?.. >1
lntr-un ciășel cum este Corabia 

prezența noastră n-a trecut ne
observată.

— Cu ce ocazie pe aici ?
— Cu sportulI

La noiCOSTIN CHIRIAC

sport! De n-ar fi Progresul în 
„C" n-atn avea mai nimic.

— Cum așa ? De ce nu se face 
sport ?

— Ce, parcă nu știi ?1 Corabia 
e tot cea... veche. Nu s-a prea 
schimbat. Nici n-avem cine știe 
ce condiții pentru sport, nu prea 
are cine-1 face... Doar cu fotbalul 
ce mai săltăm nițel capul. Alt
ceva, însă !...

Poate că intr-o anumită pri
vință. Corabia să nu se fi schim
bat prea mult. Același oraș cu 
străzi umbroase, paralele, a- 
ceeași... Dunăre curgînd molcom 
la picioarele sale.

Poate că pentru cineva care 
vede zi de zi unele lucruri, în 
noirile să nu-l mai impresioneze 
in mod deosebit. Pentru noi, care 
n-am mai văzut de ani și ani 
aceste locuri, multe aspecte ne-au 
reținut îndelung atenția. Am ad
mirat astfel canalele de irigare 
care brăzdează pe zeci de kilo
metri mănoasa cîmpie corăbianu, 

și construcțiile care-și înalță

peste bătrinele 
cat. Iar becurile 
noaptea... 
totdeauna un re

semețe etajele 
case cu cite un 
ard acum toată

Corabia, deși
numit Centru cerealier al Olteniei, 
și-a depășit sub toate aspectele 
faima trecutului. Oamenii mun
cesc cu spor, aplică metode agro
tehnice înaintate și se 
să dea tării mai mult 
multă pline.

Orașul arc astăzi un 
arheologie în care sint expuse co
loane și capiteluri, arme și mo
nede din străvechea Maica, ce
tate romană ale cărei ruine se 
găsesc în imediata sa apropiere. 
Corabia are foarte multe lucruri 
noi, proprii zilelor pe care le 
trăim. Să nu uităm de liceul cu 
un local nou-nouț, de o școală 
generală la fel de strălucitoare.

Ia diversele școli din oraș în- 
vată astăzi peste 2300 de elevi 
și eleve, cu vreo... 2000 mai mulți

ACTUALITĂȚI
•OLANDA BALAS Sf 

VIORICA VISCOPOlEÂNU 
VOR CONCURA TN IZRAEL

Sportivele noastre Iolanda 
Balaș și Viorica Viscopolea- 
nu au primit invitația de a 
concura Ia o competiție de 
atletism Ia Tel Aviv. Ele vor 
pleca spre Izrael în cursul 
zilei

3

străduiesc 
griu, mai

muzeu de

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

de astăzi.
RECORDURI REPUBLI
CANE DE JUNIORI 

LA HALTERE
_ întreaga țară au avutTn ____ __ ,__ ___ _____

loc întrecerile fazei regiona
le a campionatelor republica
ne individuale — seniori. Cu 
acest prilej, au concurat și 
cei mai buni juniori. Clujea
nul Andrei Holczer de la 
C. S. M. a avut o comportare 
excepțională, realizind 3 noi 
recorduri de juniori la cate
goria ușoară : 100 Kg la „îm
pins"" (vechiul record 97.5— 
Gh. Enciu). 105 kg la „smuls“ 
(v. r. 100 kg — Gh. Enciu) șl 
a totalizat 335 Kg. (v. r. 
322,5 kg — A. Holczer).

DINAMO-STEAUA 5-3 
LA POLO

Campionatul Capitalei Ia 
polo a programat ieri partida 
Dinamo — Steaua. După un 
joc viu disputat, victoria a 
revenit dinamoviștilor cu 
scorul de 5—3 (l—1, 3—1, 0—0, 
1—1).

Luni, pe stadionul Republicii,(//i atractiv cuplaj rugbistic
dimineață stadionul 

Republicii va găzdui un pro
gram sportiv deosebit de in
teresant în care „ 
fiș“ va fi sportul cu 
oval. într-adevăr, 
rugbiului vor avea 
de a urmări două 
între sportivi români 
cezi. în „deschidere”, 
ediție a jocului București — 
Pirinei (juniori), iar după un 
scurt intermezzo, cuprinzînd 
demonstrații de ciclism și de 
aeromodelism, întîlnirea din
tre echipa de rugbi a clu
bului sportiv Steaua Bucu
rești și selecționata Armatei 
franceze.

Dată fiind valoarea rugbiu
lui francez, în afară de inte-

cap de a- 
balonul 
iubitorii 
prilejul 
meciuri 
și fran- 
a doua

resul justificat pentru meciuri 
iese în evidență și importan
ța acestei confruntări. In
tr-adevăr, este vorba de o 
verificare temeinică a poten
țialului nostru. în primul rînd, 
meciul dintre selecționatele 
de juniori ne va da posibili
tatea de a urmări stadiul con
cret de pregătire a tinerilor 
noștri rugbiști în compania u- 
nei formații de certă valoare, 
de care au fost întrecuți, anul 
trecut, la Montauban, cu 19— 
8 (14—5). Că unii dintre ju
niorii Capitalei au crescut 
substanțial între timp ne-o a- 
rată și includerea în formația 
de seniori a lui Dinu, care a- 
nul trecut a jucat în meciul 
de juniori susamintit. De alt-

fel, printre cei care au făcut 
parte din lotul Capitalei în 
1965 se numără din actualul 
lot de juniori Bucur, Fugigi, 
Dumitru Niculae, Hulă și Bra
ga.

Adversarii de luni ai junio
rilor bucureșteni ne sînt pre
zentați (edificator!) 
respondents .nostru 
ța. Așadar, ne vom 
da Iotul complet: 
Barrau (Beaumont), 
(Beaumont)aripi 
(Stade Toulousain), 
(T.U.C.)centri: 
(Montauban), Blanc ( 
Seran (Beaumont)

de co- 
din Fran- 
mărqini a 

fundași i 
, Guillas
Bourqarel 

Labatut
Barriere 

(Graulhet),
mijlocaș

(Continuare in pag. a 4-a)



ATLETISM Concursuri, rezultate
Era într-o vineri 

după-amiază. în sala 
de sport a liceului dÎD 
Brad avea loc un con
curs „Cine știe, cîștigă" 
pe tema „FRUMUSE
ȚILE ORAȘULUI 

NOSTRU". Participau 
baschetbaliștii echipei 
locale Aurul, care acti
vează în prima serie a 
campionatului republi
can.

Foarte amabile, gaz
dele ne-au invitat să 
facem și noi parte din 
juriu. Invitația, se în
țelege, am acceptat-o 
cu multă plăcere.

După cum se obiș 
nuiește, concursul a în
ceput cu cîteva între
bări generale eare se 
refereau îndeosebi la 
preocupările participan- 
tilor. Așadar, prima în
trebare :

— Cite jocuri a sus
ținui în acest campio
nat echipa dv. de bas
chet ?

■— 20 — răspunde 
Dorn Bucătură, antre
norul echipei.

*— Foarte bine! Cile 
dintre acestea le ați cîș- 
ti gat ?

— Unul singur. Cel 
cu Știința Galați, dis
putai la Timișoara.

— Ce loc ocupați în 
clasament ?

— Ultimul.
Întrebările prelimi

nare fiind epuizate, in
trăm în tema propriu- 
zisă î

— Ce cartiere noi de 
locuințe au fost con
struite în ultimii ani 
in orașul dv ?

— Drumul Taberii, 
Berceni... răspunde Ion 
Neusatz.

— Drumul Gării, Pa
jura... adăugă repede 
Petru Czmor.

— Magistrala ISord- 
Sud, cartierul Floreas- 
ca, Balta Albă... con
tinuă Doru Popa.

— Nu înțelegem...
— Știți, noi sîntem 

din București și am ve
nit la Brad fiindcă ne-a 
atras... Aurul l

— Nici un punct, 
deoarece n-ați răspuns

la întrebarea noastră I 
Să trecem mai departe. 
Care sînt cele mai fru
moase locuri din orașul 
dv!

— Cartierul Țiglina 
și faleza de pe malul 
Dunării — răspunde 
Traian Vasiliu.

— Am spus: DIN 
ORAȘUL DV!

— Păi, Galați e o- 
rașul meu. Acolo am 
jucat la Știința, pînă 
în toamna trecută, cînd 
am venit la Brad să 
„întăresc" echipa Au
rul.

Performantă la Corabia? De
(Urmare din pag. 1)

Secîî în urmă cu două decenii, E de la 
sine înțeles că o masă ații de mare de 
elevi are la dispoziție și un numeros 
corp profesorali între care există — 
ceea ce n-a avut altădată Corabia — și 
c serie de profesori de educație fizică. 
In altă ordine de idei, să arătăm că 
orașul are acum și un stadion cu o 
mica tribună, cu vestiare și dușuri, cu 
o pistă și alte amplasamente pentru atle
tism. (Cită deosebire între această bază 
și vechiul teren de fotbal, pe care ne 
jupuiam genunchii și pe care pășteau 
în voie oile și vacile!...). Există, de 
asemenea, terenuri de volei și handbal, 
cîteva gropi pentru sărituri.

în Corabia sînt -— ca să ne referim 
numai la masa elevilor — cîteva mii 
de tineri care pot face sport, care au 
la dispoziție o serie de baze sportive; 
există nonă asociații sportive și vor mai 
fi create încă două, mai există și o e- 
chipă de fotbal In „Cu care menține, 
la un anumit nivel, interesul general 
pentru sport. In localitate sînt mai bine 
Ăe 4000 de membri ai UCFS, majori
tatea cu cotizația la zi, ceea ce raportat 
la numărul de locuitori reprezintă un 
frumos procentaj.

Există în Corabia, ceea ce este foarte 
important, un climat deosebit de fa
vorabil pentru activitatea sportivă. Tov. 
prof. Gh. Mihuț, directorul Școlii ge
nerale nr. 3, și prof. Geampalia, direc
torul liceului, ne-au vorbit despre uti
litatea exercițiului fizic pentru tină- 
ra generație, despre acea parte a 
educației care poate fi realizată atît 
de bine prin sport. La fel s-a exprimat 
și dr. Nicu Constantin, directorul spi
talului, și încă mulți alții. Am 
văzut în Corabia doi profesori de edu
cație fizică cărora li se cuvin multe 
cuvinte de laudă. Este vorba de Pana- 
ghia Bejan, de la Școala generală nr. 2 
și de Darius Stănescu, de la Școala ge
nerală nr. 3. Ambii, foști colegi de 
eerie la SMTCF din Craiova, sînt pasio
nali pentru profesiunea aleasă, lucrează 
bine la ore si se preocupă să realizeze 
lucruri bune cu elevii lor.

„Noi n-avem la școală, spunea tova
rășa llejan, cine știe ce condiții. Asta 
deocamdată. Dar ceea ce avem exploa
tăm [a maximum. Pe timpul iernii, cu 
ajutorul direcțiunii, am transformat o 
clasă intr-o sală de gimnastică, 
am puiuț face ceva. Am asigurat eon 
Ații minime, ca elevii noștri Să, poată

— fficî dv nu vă pot 
acorda punctele respec
tive. In sfîrșît, a treia, 
întrebare se referă la 
cea mai nouă întreprin
dere din orașul dv. 
Ce produce și unde 
slnt folosite produse
le ei?

— Cred că e vorba 
de modernul combinat 
de mobilă — răspunde 
Alexandru Belazi, fost 
jucător de baschet la 
Voința Tg. Mureș. A- 
colo se produc elegan
tele garnituri de sufra
gerii și dormitoare 
care sînt tot mai soli
citate de locatarii noi
lor blocuri din toată 
tara...

— 25 de puncte... 
afi fi primit dacă între
barea se referea la o- 
rașul Tg. Mureș.

...Și tot așa, pe rînd, 
au răspuns Lucian 
Drache, care a jucat 
la Știința Timișoara, 
Eugen Raicu (A.S.A. 
Bacău), Erwin Schaffer 
(Constructorul Arad), 
Mircea Deac și Cornel 
Cioară care fac naveta 
Deva—Brad.

Au vrut să mai răs
pundă cîte ceva și ele
vii Mihai Blocu și Ni- 
colae Marinescu de la 
liceul din localitate 
(rezerve ale echipei de 
baschet), dar antreno
rul a apreciat că nu au 
șanse „de cîștig" de
oarece ei fiind singu
rii băștinași, nu pot 
concura alături de „ve
detele" importate cu 
mari... eforturi din alte 
localități.

C. CHIRIAC
I. DUMITRESCU

face unele exerciții, ceea ce înseamnă 
infinit mai mult decît a nu face nimic. 
De cînd timpul a devenit prielnic, lu
crăm în curtea școlii: volei, handbal, 
gimnastică (de pe acum pregătim an
samblul pentru serbarea de sfîrșit de 
an), săritura în lungime etc. Recreația 
mare o folosim în mod organizat pen
tru... sport. Elevii îndrăgesc această 
activitate și, dacă am avea condiții mai 
bune de lucru, rezultatele n-ar întîrzia 
să apară".

La cealaltă școală generală, la „nr. 
3*, există condiții mai bune. In primul 
rînd, o curte spațioasă unde au fost a- 
menajate terenuri de handbal, baschet 
și volei, o groapă pentru lungime și 
înălțime. In dotarea școlii există și o 
mică sală de gimnastică. De asemenea, 
școala are o serie de materiale pentru 
atletism: discuri, greutăți, stîlpi pentru 
înălțime (dar fără... ștachete).

La Școala tehnică de comerț și coope
rație au fost amenajate recent terenuri 
de handbal și volei, acoperite cu zgură, 
cele mai bune din oraș. Rămîne ca a- 
ceste terenuri să fie bine folosite de 
profesoara Maria Dijmărescu.

Și totuși, în Corabia activitatea spor
tivă n-a reușit să depășească o anumită 
„limită*. Nu s-a realizat încă acest lu
cru pentru că în Corabia, în ce privește 
sportul, se vorbește mult și se face 
puțin, pentru că, consiliul raional al 
UCFS (președinte tov. Grîgore Marin), 
n-a reușit încă să fie motorul întregii 
activități, pentru că unii dintre profe
sorii de educație fizică (adică tocmai 
cei care ar trebui!) nu desfășoară o 
muncă plină de răspundere, în perspec
tivă, o muncă susținută și pasionată.

Nu putem trece cu vederea faptul că 
există încă unele greutăți, dar a se 
mulțumi cineva doar să le constate și 
să nu întreprindă nimic, așteptînd ca a- 
ceste probleme să fie rezolvate nu știm 
de cine, ni se pare o atitudine greșită 
care generează, de fapt, actuala situație 
în sportul corăbian.

Că nu se muncește pretutindeni cu su
ficientă pasiune o dovedește și faptul 
că cele mai multe dintre competițiile or
ganizate la nivelul orașului sau raio
nului se bucură doar de participarea — 
adesea formală — a unui număr re-
string de tineri, slab pregătiți. Și acea- 

unde ^tu tocmai la acele discipline mai puțin 
pretențioase în ceea ce privește insta
lațiile. Cine-i oprește pe profesori, de

în întreaga țară se desfășoară e 
bogată activitate atletică competițio- 
nală. Iată cîteva relatări ale cores
pondenților noștri.

CRAIOVA. Etapa orășenească a 
campionatelor de juniori și seniori. 
JUNIOARE: 100 m: M. Iosif 13,0; 
lungime: b. Ionescu 5,20; M. Stoi- 
chiță 5,15 ; disc : A. Menis 46,00 ; 
JUNIORI I: 100 m: T. Israel 11,4; 
lungime: D. Dumitrescu 6,43; JU
NIORI II: 80 m: Al. Dobiță 10,3; 
800 m: Al. Ghiovăr și M. Manea

Alergătorul de viteză Petre Ciobanu 
(Dinamo) promite. în acest sezon, 
îmbunătățirea recordurilor sale de 
juniori la 100 m (10,5 sec) și 200 m 

(21,5 sec)
Foto : R. Vilara i

pildă, să facă atletism, pentru care au 
și o serie de materiale și un stadion ?

După felul în care se prezintă însă 
stadionul (pista denivelată, gropile fără 
nisip, cercul de greutate complet dete
riorat etc) se pare că el nu este citași 
de puțin folosit pentru atletism! De 
altfel, pentru că tot sîntem la acest su
biect, să amintim și faptul că la etapa 
regională a campionatului de juniori, 
desfășurată anul trecut, din localitate 
n-a participat nici un profesor de edu
cație fizică și nici măcar președintele 
comisiei raionale, tov. Virgil Nicolescu, 
care — se pare — a preferat să se 
ducă în ziua aceea la pescuit, deși ci ți va 
dintre elevii săi se aflau printre con- 
curenți.

Tov. Virgil Nicolescu, profesor la li
ceul din localitate, ar avea posibilități 
multiple pentru a face treabă bună cu 
elevii săi. Din păcate, însă, el are o 
concepție proprie despre activitatea spor
tivă și despre îndatoririle ce-i revin ca 
îndrumător al tineretului, despre obli
gațiile pe care le are ca membru în con
siliul raional al UCFS. Așa se face că 
înseși lecțiile de educație fizică, asta 
ca să nu mai vorbim de o activitate 
sportivă propriu-zisă, se desfășoară de 
multe ori la voia întîmplării (prezența 
și participarea elevilor este slabă, unele 
exerciții de bază le sînt străine etc). Vor- 
bindu-ne despre activitatea celor doi pro
fesori de educație fizică, tov. Geampa
lia, directorul liceului, spunea: „Nu 
sînt satisfăcut de munca lor. Fac ceva, 
dar în nici un caz la nivelul sarcinilor 
actuale". Am uitat să spunem că la liceu 
mai funcționează ca profesor și tov. 
Gh. Cazacu... jucător în echipa de fot
bal Progresul, dar și activitatea acestuia 
e mult departe de nevoi.

In legătură cu această situație, tov. 
Aurel Mitruleșcu, de la Secția de învă
țământ a Sfatului popular raional, arăta 
că școlile din oraș n-au fost inspectate, 
ci doar cele din raion! Cu siguranța 
că dacă ar fi fost inspectate s-ar fi 
putut constata, in afara lipsurilor evi
dente la lecțiile de educație fizică, că 
gimnastica de înviorare la internat se 
desfășoară cînd și cînd, că nu s-a făcut 
nici un fel de popularizare a campiona
telor republicane școlare (selecția e- 
chipelor liceului s-a făcut pe baza... an
tecedentelor), că în trimestrul II, la 
liceu nu s-a ținut nici măcar o singură 
oră de activități sportive, deși pe hirtie 
figurează cite II ore pe sâptămină. Si. 
cu siguranță, dacă ar fi știut, Secția 

2:09,9; lungime: FI. Șișu 6,20. 
(V. Popovici).

CÎMPULUNG. Alex. Elisei (n. 1949) 
a realizat un nou record regional 
de juniori la prăjină cu 3,10, iar 
Brîndușa Mihalache a obținut un re
cord raional la 300 m fetițe cu 48,5 
sec. (Gh. Bratu).

ILIA. Concurs cu participarea a 
peste 150 de concurenți din 6 aso
ciații. V. Frenț (n. 1949) a sărit 
6,02 m la lungime, Iar I. Cîmpurean 
1,60 m la înălțime. (Ad. Osoian).

TIMIȘOARA. Campionatele uni
versitare. Clasamente i feminin : Uni
versitatea 139 p, Politehnica 70 p, 
Agronomia 15 p ; masculin: Politeh
nica 172 p, Universitatea 119 p, Agro
nomia 40 p. FEMEI: înălțime: R. Ra- 
dosov 1,40; greutate: A. Macovei 
10,99 ; suliță : b. Buzdugan 30,61; 
BĂRBAȚI: 100 m: E. Tobias 11,3; 
T. Korodi 11,3; 400 m: G. Mărgi- 
neanu 50,7; 400 mg: <3. Grangure 
56,9; lungime: Mărgineânu 6,44; 
înălțime: G. Popovici 1,85; prăjină: 
G. Piculschi 3,80; disc: M. Plev 
45,42; suliță: E. Holtzinger 61,12. 
(proî. Em. Grozescu).

CLUJ. Etapa a II-a a „diviziei șco
lare”. Timp ploios. Iulia Crișan (15 
ani) 26,9 pe 200 m. BĂIEȚI: 800 m : 
E. Cociș 2:03,4; 110 mg: A. Șepci 
14,7 ; lungime : T. Lența 6,57 ; FETE :

Finalistele campionatelor de juniori și junioar
De curînd s-au disputat în opt orașe 

ale țării întrecerile etapei de zonă a 
campionatelor republicane pentru juniori 
și junioare. Cîștigătoarele, cărora li se 
vor adăuga primele două clasate în cam
pionatele orașului București, s-au cali
ficat pentru turneele finale programate 
de federație între 4—8 iulie.

Meciurile au avut o desfășurare in
teresantă și au evidențiat buna pregă-

ce nu!?
de învățămînt ar fi luat măsurile ne
cesare. Dar nici acum nu e prea tîrziu.

In Corabia, după cum se vede, există 
o oarecare bază materială. Din păcate, 
ea nu este suficient utilizată și în unele 
cazuri nici măcar bine gospodărită. De 
altfel, avem impresia că nici programul 
competițional local nu ține seamă de 
toate acestea și invocîndu-se binecunos
cutul laitmotiv că „n-avem condiții!* 
nu se face mai nimic în mod organizat, 
așteptîndu-se — se pare — să pice da 
undeva, din cer, niște „condiții* deose
bite. Procedind însă în felul acesta — 
și Consiliul raional al UCFS poartă o 
serioasă răspundere -- vor trece zilele 
una după alta, tineretul se va în
ghesui în continuare pe trotuarele str. 
Al. I. Cuza în loc să fie atras pe te
renul de sport și se vor pierde și cele 
cîteva autentice talente care există: 
Carmen Stănescu (13 ani) portar Ia 
handbal, aruncătorul Nieolae Teodorescu 
(16 ani), săritoarea în lungime Marga
reta Cioc (12 ani), Cornelia Stanică 
(15 ani) — gimnastă.

Deocamdată, activitatea sportivă din 
Corabia este departe de ceea ce se aș
teaptă, dar posibilități există ca și în 
acest oraș sportul să fie le el acasă! 
Numai că pentru aceasta trebuie fapte 
și nu vorbe!

Poate ar li fost necesar lin magnetofon pentru pregătirea „ansamoiu, 
de gimnastică al Școlii generale nr. 2 din Corabia, in lipsa acești 
prof. Panaghia Bejan folosește un elev cu... vioara și activitatea se pc 

desfășura totuși mulțumitor

80 mg: S. Tănase 12,0; lungimeî 
Tănase 5,45 ; greutate : A. Rusu 9,57, 
(prof. P. Naghi).

REȘIȚA. Concurs organizat de 
SSE. JUNIORI I: 100 m: H. Far be = 
11,3 ; lungime : Farbaș 6,34 ; greutate : 
V. Cască 13,35; JUNIOARE : 80 mg 
E. Marton 12,3. (proî. Gh. Luchin).

BACĂU. Concurs de selecție peni 
tru formarea echipei regiunii. FETE 
100 m : M. Hodorogea 12,8 ; 200 m I 
Hodorogea 26,9; 400 m: El. Batiu 
59,6; 800 m: Baciu 2:14,0; 80 mgj 
M. Țarălungă 12,6; înălțime: Țară] 
lungă 1,50; suliță: G. Murărescu 
38,00; BĂIEȚI: 100 m: I. Orghi 
dan 10,9; 200 m: ©rghidan 22,81 
800 m: M- Ionescu 2,04; 3000 m I
S. Marcu 9:06,5; 5 km marș: Ghl 
Maftei 24:59,0; lungime: E. Perei 
teatcu 6,82. (Gh. Dalban)

IAȘI. Campionatele universitara 
Pistă desfundată de ploaie. BĂIEȚII 
100 m: B. Ciobanu 11,2; 800 ml
T. Lenghel 2:01,0; lungime: M. Mul 
ha 6,71 ; înălțime i P. Stănășel 1,801 
prăjină: M. Muha 3,80; FETEI 
100 m; G. Paveliuc 12,8; 200 ml 
G. Păun 26,7; 400 m: Păun 61,8| 
80 mg : S. Enache 12,2. (M. RoboltJ

RM. VÎLCEA. în cadrul „Cupl 
Primăverii” Aurel Berbece a sări 
1,85 m la înălțime, (prof. C. Mari 
noiu).

tire a majorității echipelor. Vom sub] 
nia în special comportarea echipei] 
Ș.S.E. Ploiești, singurele care s-au q 
lificat în turneul final și la băieți 
la fete. Tot ca o remarcă pozitivă, J 
mințim de numărul mare al echipei 
școlărești prezente la „zone", dar în I 
celași timp semnalăm absența aproal 
în totalitate a formațiilor din clubd 
și asociații sportive. Oare aici nu] 
lucrează în perspectivă ? In plus, J 
trebuie arătat că unele regiuni nu I 
prezentat echipele campioane la etaj 
de zonă. Este vorba de regiunile 3 
ceava (la băieți și fete) și lași 1 
fete), absente în mod nemotivat de I 
o întrecere atît de importantă. Ge I 
de spus comisiile regionale?

Iată acum clasamentele „zonelor*. I
I

JUNIORI I
MEDIAȘ: 1. Ș.S.E. Cluj (prof. I 

sile Mureșan), 2. Ș.S.E. Mediaș, I 
Juniorul lași, 4. Ș.S.E. Giurgiu; ARA1
1. Ș.S.E. Oradea (prof. Toma Velciol
2. Ș.S.E. Arad, 3. Ș.S.E. Craiova, I 
Aurul Brad ; PLOIEȘTI : 1. Ș.S.E. fj 
iești (prof. Silvia Popescu), 2. Fal 
Constanta, 3. Liceul nr. 2. Tg. MuJ 
4. Ș.S.E. Pitești; ROMAN: 1. G/J 
Roman (prof. Gh. Pascale), 2. Ș.S® 
Satu Mare, 3. Speranța Calați. HJUNIOARE

BRAȘOV : 1. Ș.S.E. Brașov (prof 1 
lena Roșu), 2. Unirea Tr. MăgureiejB 
Ș.S.E. Cluj, 4. Știința Poarta Alfl 
BACĂU : 1. Ș.S.E. Bacău (prof. Alai 
Ghenadi), 2. Speranța Galați; ALB 
IULIA: 1. Ș.S.E. Ploiești (prof, sl 
Danieleanu), 2. Știința Alba Iulia,B 
Ș.S.E. Pitești, 4. Ș.S.E. Craiova ; SAB 
MARE : I. Ș.S.E. Satu Mare (prof. I 
briela Both), 2. Ș.S.E. Arad, 3. Ș.B 
Oradea, 4. Ș.S.E. Gheorghieni.



Un important concurs
prin corespondentă: 

„Cupa 1 Mai“
La sfîrșîtul săptămînii trecute s-a 

desfășurat în mai multe localități con
cursul de tir organizat de federația de 
specialitate în cinstea zilei de 1 Mai. 
întrecerile de la Arad și București 
s-au soldat cu o serie de rezultate bune.

ARAD. — Numeroși trăgători din 
localitate au participat la „Cupa 1 
Mai" și unii dintre ei (Tereza Quin
tus, Emilia Popa, Iuliana Sapanoș) 
au obținut rezultate bune.

REZULTATE : Armă standard 60 
focuri culcat-junioare : 1. Emilia
Popa 574 p, 2. Iuliana Sapanoș 566 
p; juniori : Em. Toth 575 p, 2. L. Sat- 
mari 564 p; senioare : Tereza Quintus 
582 p, Eva Hudeina 566 p. Armă 
standard 3x20 focuri — junioare : I. 
Sapanoș 536 p, 2. Em. Popa 531 p; 
Juniori; Em. Totb 536 p: senioare:
1. T. Quintus 547 p, 2. E. Hudema 546
p. Armă sport 3x20 focuri : 1. M. De- 
copil 491 p, 2. I. Urban 479 p, Pis
tol sport: (30+30 focuri) : 1. G.
Toth 556 p, 2. I. Popovici 553 p.

n E. RIVENSON

BUCUREȘTI. — Timp de trei zile 
s-au desfășurat pe poligonul Dinamo 
concursul interorașe, la care au par
ticipat o serie de trăgători fruntași 
Cifre ridicate au obținut, printre alții, 

Jutaru (556 p Ia armă standard 
3x20 focuri), G. Vasilescu (586 p la 
armă standard 60 focuri culcat) și M. 
Ferecata.

REZULTATE : Armă standard 3x20 
focuri — seniori : 1. M. Ferecatu (Di
namo) 558 p, 2. G. Vasilescu (Olim
pia) 554 p, 3. G. Sicorschi (Din.) 
549 p; senioare: 1, Maria Jutaru (O- 
limpia) 556 p. 2. Rodica Hnat (Din.) 
527 p, 3. Iuliana Herlea (Metalul) 521 
p; juniori: 1. S. Andrei (S.S.E. 1) 
534 p; junioare: 1. Mariana Borcea 
(Din.) 522 p. Armă standard 60 focuri 
culcat-seniori: 1. G. Vasilescu 586 p,
2. M. Ferecatu 583 p, 3. St. Caban
(Din.) 578 p ; senioare : 1. R. Hnat
578 p, 2. M. Jutaru 566 p, 3. Mariana 
Muller (Olimpia) 565 p; juniori: 1. 
A. Streitfelder (S.S.E. 1) 575 p; junioa
re : M. Borcea 573 p. Armă sport 
3x20 focuri-seniori : 1. G. Sicorschi 
513 p; senioare : 1. Maria Popescu (O- 
limpia) 451 p; juniori: 1. C. Codreanu

^(Steaua) 505 p; junioare• Mariana 
Vasiliu (Din.) 481 p. Pistol sport (30+ 
30 focuri) : 1. M. Turicianu (Din.) 549 
p, 2. Gh. Iordache (Din.) 531 p, 3 
N. Vlad (Olimpia) 529 p.

„La noi în Brazilia spectacolul fotbalistic 
stă la loc de cinste *

— De vorbă cu Zeze Moreira «—
De miercuri seara, celebra formație 

braziliană de fotbal Vaseo da Gama se 
află la București cu efectivul complet.

A doua zi dimineața, în holul hote
lului Ambasador — întrevedere cu nu 
mai puțin celebrul antrenor Zexe Mo
reira, care a pregătit formația .Cario- 
cas" în perioada anilor 1952—1956. La 
masa noastră : cafea, fotbal (firește, la 
modul teoretic), lipsește doar ...„samba* 
pentru ca interlocutorul nostru să se 
simtă, intr-adevăr, ca ia el acasă.

— După cîte știm, ră aflati pentru 
a doua oară in România. Prima oară, 
în 1957, aii insolit echipa Canto do Rio.

— A trecut ceva timp. De atunci am 
mai antrenat echipa Botafogo, apoi, in 
1963, naționala Uruguayului.

— Intre timp au trecut Stockholm-ul 
(1958), Chile (1962),' fotbaliștii brazi
lieni au ciștigat de două ori consecutiv 
„Cupa Jules Rimet“. Cum explicați dv. 
aceste succese destul de tardive, dacă 
avem in vedere faptul că fotbalul bra
zilian n-a simțit niciodată lipsa jucăto
rilor de mare clasă ?

•— Prin eforturile îndreptate de către 
tehnicienii noștri în direcția îmbunătă
țirii organizării jocului. Vedeți dv.i 
farela, nisipul de la Copa Cabana, a 
născut mereu jongleri ai balonului. Dar 
de aici și pînă la ECHIPE in adevăratul 
înțeles al cuvîntului mai e dram. In 
1954, ta Elveția, ta calitate de antrenor 
al reprezentativei Braziliei, am încercat 
să vin și eu, cu ceva nou la acest ca
pitol, dar Ungaria ne-o luase taaînte. 
Nu atît prin desele replieri ale mijloca
șului sting. Zakarias. cit prin manevrele 
sincronizate ta atac și dirijate de Hi- 
degkuti.

— Patru ani mai tirziu. fa Suedia, 
eforturile specialiștilor dt. au dat 
roade...

— Neam surprins, intr-adevăr, ad
versarii prin acel 4—2—4, prin diago
nala care ne poartă numele. Să nu 
uităm însă nici pe Garrincha și Pele care 
au adus atîta culoare șt eficacitate ac
țiunilor ofensive.

— In ce măsură apreciau ca hotărî- 
tor aportul jucătorilor de mare calcare, 
tip Pele, Eusebio, Corso, Laic etc.f

Iată golul care, duminică, a adus victoria Minerului Baia Mare in meciul 
cu A.S.A. Țg. Mureș: Sasu a înscris (min. 61) dintr-o lovitură liberă 

de la 18 m.

Foto i L. Chira — Baia Mare

—- Ca fiind foarte sare, dacă indi
vidualitățile enumerate, de pildă, de dv._ 
intuiesc la perfecție cir.d trebuie să în
cerce acțiuni pe cont propriu ți cînd 
să-ți subordoneze talentul jocului colec
tiv. Și eind pur atîta preț pe fotbalul 
colectiv că gindese ți la faptul ei 
Brazilia a ciștigat ultima ediție a cam
pionatului Mondial fără Pele, care, ta 
1962, valora cult mai mult deot la 
debut, în Suedia.

— .Icrele* tf Jidara pe fwiiTdr
— Da! Dar avtad intact ItaeJ el 

„cvartetul suedez* : Carriocha. Didi, 
Va va, Zașalo.

— Apropo de Zagalo — aripa retrași, 
functionind in Chile ca al treilea om la 
mijlocul terenului. Am dmu cum, ta 
1958, Vicente Feola a renii ca 4—2—4, 
patru ani mai tirziu, Aimcre Moreira 
(n.n. fratele interlocutorului nostru) a 
triumfat cu varianta 4—3—3. Ce for
mulă se prerătesîe pentru editia din 
Anglia.»

— 8aBtti aancal Feola az putea să I
răspundă la această întrebare, deși mă - 
îndoiesc că ar face-o_  cu trei luni tea- I
inie.

— Pe linia întăririi prudentă ar 
urma acum ,Iibero“-ul sau, cum i se mai 
spune, fundașul „măturător* ?

— Nu, nu, la ața ceva nu cred să 
se gîndească Feola. Pentru simplu] 
motiv că la noi In Brazilia spectacolul 
fotbalistic stă la loc de cinste; ar, 
jocul cu acest „libero* distractiv nu 
„prinde* la noi. Și apoi, cum ne-ar sta 
nouă, campionilor mondiali, să imităm 
pe cineva ? Ne-am crea singuri, apre
ciez eu, complexe de inferioritate.

— Ce pronostic ne puteți da pentru 
turneul final al campionatului mondial ?

— îmi este foarte greu să dau pro
nosticuri. Sînt multe formații eare as
piră cu șanse aproape egale la cuceri
rea trofeului. Pot doar să afirm că e- 
chipa Braziliei știe ce înseamnă să cîștigi 
„Cupa Jules Rimet" pentru a treia 
oară consecutiv. „Samba" s-ar cînta și 
dansa acasă la noi zile și nopți...

G. NICOLAESCU

ZEZE MOREIRA

„Cupa orașelor 
reședințe de regiuni"

La Craiova, această competiție 
interșcolară se află in plină desfă
șurare. Iată primele rezultate înre
gistrate :

Școli generale: Șc. generală 19 — 
Șc. generală 16 — 0—0 » Șc. gene
rală 10 — Șc. generală 17 — 3—0» 
Sc. generală 22 — Șc. generală 12 —
3— 0; Șc. generală de pe lingă Șc. 
pedagogică — Șc. generală de pe 
lingă Liceul nr. 3 — 3—0» Șc. ge
nerală de pe lingă Liceul nr. 1 — Șc. 
generală 23 — 3—0; Șc. generală 
nr. 11 — Șc. generală 21 — 5—3; 
Șc. generală 17 — Șc. generală 7 — 
7—1 ; Șc. generală a Liceului nr. 1 — 
Șc. generală 1 — 3—1 ; Sc. genera
lă 11 — Șc. generală 15 — 3—0» 
Șc. generală 21 — Șc. generală 4 — 
7—1Șc. generală 18 — Șc. genera
lă 9 — 1—1Șc. generală 8 — Șe. 
generală 2 — 4—0; Șc. generală 13 
— Șc. generală 24 — 4—2 ; Șc. gene
rală 22 — Șc. generală 6 — 4—0» 
Șc. generală 5 — Șc. generală 12 — 
1—1.

Licee, școli medii, școli profesio
nale : Grupul școlar auto — Grupul 
școlar MI.A. 0—1: Grupul școlar 
agricol — Grupul școlar comercial 
7—2Grupul școlar energetic — 
Liceul nr. 1 — 1-0; Șc. profesională 
7 Noiembrie — Liceul de muzică
4— 0; Grupul școlar petro] chimie — 
Liceul nr. 3 — 4-0,

VAS1LE POPOVICI — coresp.

P. GORETI

LAHTJNG

Primul concurs 
al anului

Pe lacul Herăstrău a avut loc dumi
nică primul concurs de iahting al anu
lui. Pe un timp prielnic, s-au desfășu
rat trei regate la clasa snaip. Concursul 
a revenit echipajului M. Năvodaru + B. 
Ștănescu (Electrica I.D.E.B.), care a 
ocupat primul loc în toate cele trei re
gate. Pe locurile următoare s-au clasat 
V. Visarion + Mugur (Știința I.SJS.) 
și N. Henegariu + 1. Goldstein (Ști
ința I.S.E.).

In același timp, la Snagov s-a des
fășurat un concurs de verificare (în ve
derea concursului internațional „Cupa 
Mamaia*), pentru cei mai buni veliști 
din clasa finn. După disputarea a pa
tru regate, pe locul I se află Emil Gre- 
sianu (I.S.E.), urmat la o mică dife
rență de Petre Svoboda (Electrica 
l.D.E.B.) și Petre Purcea (Electrica 
I.D.E.B.). (Gh. Constantin — coresp.).

„OSPITALITATE"
Am însoțit la Cărei 

echipa de fotbal „Va
gonul", ca trimis al 
redacției ziarului ară
dean Ia care lucrez. 
Vă scriu toate aces
tea înainte de desfă
șurarea jocului Re
colta Cărei — Vago
nul Arad, spre a nu 
mă lăsa influențat 
de rezultat, indiferent 
care va fi acesta.

Sîmbătă după a- 
miază jucătorii iot- 
mației oaspe s-au de
plasat la teren spre a 
face cunoscuta recu
noaștere. Vremea era 
foarte frumoasă. În
treaga echipă s-a a- 
șezat pe iarbă, gru
pată, discutind des
pre meciul pe care 
aveau să-l susțină și 
bucurîndu-se că vot 
juca în condiții at
mosferice atît de pri
elnice. Intre timp, în 
jurul lor au apărut 
cițiva jucători de la 
Recolta Cărei, din

rîndul cărora s-a des
prins fotbalistul Szik- 
szai, care a. intrat în
tre jucătorii arădeni 
și profețind injurii pe 
care hîrtia nu le poa
te suporta, s-a repe
zit la jucătorul ară-

NOTĂ
dean Izghireanu, păl- 
muindu-11 S-a înde
părtat apoi, vocife- 
rind și amenințind.

Firește, am rămas 
uimit în fața acestui 
act de huliganism. 
De asemenea, avea 
să mă surprindă ne
plăcut și lipsa de po
litețe și de spirit spor
tiv pe care a arătat-o 
echipa gazdă cîteva 
minute mai tirziu. 
Antrenorul arădean 
T. Jurcă a rugat pe 
responsabilul terenu
lui să permită echipei 
Vagonul să facă o u-

șoară încălzire pe ga
zon. A fost refuzat. 
Atunci, T. Jurcă a ce
rut sprijinul lui Al. 
Pop, antrenorul Re
coltei. Acesta, neco
legial, a dat din a- 
meri. a răspuns că nu 
se amestecă, nu-1 in
teresează...

Acestea sînt fapte 
petrecute sîmbătă, 
înainte de meci, Ia 
Cărei. Ele sînt expre
sia unei ostilități 
iără rost, care n-are 
nimic comun cu mo
rala noastră, cu spi
ritul tovărășesc care 
caracterizează astăzi 
lupta sportivă la noi. 
Prin asemenea mani- 
festări se creează o at
mosferă de tensiune 
care nu poate decît 
să dăuneze întrecerii 
sportive. Nu este de 
aceeași părere și con
ducerea echipei din 
Cărei l

GH. NTCOLĂ1ȚA 
redactor la ziarul

„Flacăra roșie*- 
Arad

Programul jocurilor din Capitală
DUMINICA 1 MAI 1966
Stadionul Republicii: ora 18,00 S.S.E. nr. 2 București — S.S.E. Tir- 

novo (juniori) ; ora 19,30 Steaua București — Vasco da Gama (Brazilia).
LUNI 2 MAI 1966
S‘.sdiOB-l Dinamo: ora 9,15 Dinamo București — Electrica Fieni (ju

niori: ; ora 11,00 Dinamo Victoria — Dinamo Bacău (categ. B) ; ora 17.00 
Dinamo București — Dinamo Pitești (categ. A).

Stadionul Politehnica: ora 11,60 Știința București — Progresul Brăi
la (categ. B).

Terenul Timpuri Noi: ora 11,00 FL roșie București — Electrica Fieni 
(categ. C).

Terenul Laromet i ora 9,00 Tehnometal București — Metalurgistul 
București (juniori).

Stadionul Giulești i ora 11,30 Rapid București — Portul Constanța 
(juniori).

Terenul Veseliei: ora 9,15 Dinamo Victoria — Steaua București 
(jnniori).

PRONOSPORT
Avantajele create prin modificările 

recente introduse la Pronosport sînt 
ilustrate prin prezenta cu regularitate 
a premiului cel mare de 120.000 lei 
la cele trei concursuri ale lunii apri
lie desfășurate pînă în prezent. Inte
resant de reținut este faptul că toate 
premiile au fost obținute pe buletine 
jucate 50%.

Cei trei fericiți cîstigători sînt : 
Ardeleanu Petre Traian din Bucu
rești (concursul din 3 aprilie), Ion 
Cruceru din Bistrița (concursul din 
10 aprilie) și Dumitru Petre din

1x2 PRONOSPORT
București (concursul din 17 aprilie).

Vă reamintim că depunînd cel pu
țin 10 variante simple, puteti juca 
și pe buletine cu taxa de participare 
50%, cu șanse de a obține premii 
mari.

Pentru concursul Pronosport nr. 18 
de duminică 1 și luni 2 mai 1966, 
am cerut părerea ziaristului Paul 
Ochialbi, care ne-a dat următoarele 
pronosticuri :

I. Steagul roșu—Rapid
II. Steaua—Vasco da Gama

III. Politehnica Timișoara —

x 2
1

Universitatea Cluj
IV. U.T.A.—Știința Craiova 
V. CSMS Iași—Crișul

VI. Bologna—Internazionale 
VII. - -

VIII.
Calania—Atalanta 
Juventus—Brescia 

IX. Lanerossi—Csgliari 
X. Milan—Torino 

XI. Napoli—Lazio
XII. Sampdoria—Spal 

XIII. Roma—Fiorentina

X

1

X

1
1
1
X
2
1
2
1
x
1
2

(Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport).

VlZIOHATl riLMLH.

Scenariul
jOSEF pinkava după nuvela 
cu același nume de D OUSKOVA

O producție a studiourilor din Gottwaldov — R. S. Cehoslovacă 
cu: Helga Cockovâ, Natalia Maslovovă, Evelyna Steinarovă, 
Karel Urbânek, Vladimir Hlavaty.
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LUCRĂRILE SESIUNII C.I.O. I
■: Confruntări rugbistice româno — franceze de mare interes

ROMA 28 (Agerpres). — Lucrările ce
lei de-a 64-a sesiuni a Comitetului in
ternațional olimpie au continuat la 
Roma cu prezentarea rapoartelor asu- 
'pra pregătirilor ce se fac în vederea 
•focurilor olimpice din anul 1968.

; Delegatul Mexicului, țară ce va găz
dui viitoarea Olimpiadă de vară, a pre
zentat un raport foarte amănunțit, pri
vind bazele sportive în curs de amena
jare la Ciudad de Mexico, transportu
rile, cazarea sportivilor etc. Referin- 
'du-se la mult discutata chestiune a al
titudinii. delegatul mexican a declarat 
că, potrivit constatărilor făcute de nu
meroase personalități medicale și spor
tive, adaptarea Ia altitudinea Capitalei 
mexicane se poate realiza într-un timp 
relativ scurt, aceasta avînd mai mult 
un caracter psihologic decît fiziologic. 
Președintele C.I.O.. A. Brundage, a sub
liniat, la rîndul său. că după ultimele 
rapoarte medicale, altitudinea nu este 
periculoasă pentru sportivi. Desigur, 
unele discipline sportive vor fi avanta
jate de altitudine și altele dezavanta
jate, dar orice țară’ are condiții clima
terice specifice, a adăugat A. Brun
dage.

In raportul său, primarul orașului 
Grenoble, H. Dubedout, a asigurat Co
mitetul internațional olimpic că Olim
piada de iarnă din 1968 se va putea 
desfășura în cele mai bune condiții. 
Președintele Federației internaționale de 
schi, Marc Hodler, a confirmat aproba
rea acestui for în ce privește alegerea 
traseelor 
fond. în 
și noul 
persoana 
ședințele . ... . _ 
fost participant la Olimpiada din 1936. 
Comitetul internațional olimpic a hotă- 
rît ca în cele trei luni premergătoare 
deschiderii Jocurilor olimpice din Me
xic, cantonamentele sportivilor, la mare 
altitudine, să nu depășească durata de 
4 săptămîni.

Au fost primiți ca noi membri ai 
C.I.O., Hans Schobel (R.D.G.), Juan 
Antonio Samaranch (Spania) și George 
von Oppel (R.F.G.). Viitoarea sesiune a 
C.I.O. va avea loc la Teheran, în luna 
mal a anului viitor.

pentru probele alpine și de 
ședința de miercuri a rost ales 
secretar general al C.I.O.; în 
lui M. J. W. Westerhoff, pre- 
Federațiel olandeze de călărie,

■

De

Programul echipei de fotbal
a U.R.S.S. înaintea C. M

MOSCOVA 28 (Agerpres). —■ 
Cea de-a treia etapă a pregătirilor 
reprezentativei de fotbal a U.R.S.S. 
pentru campionatul mondial a început 
cu meciul susținut recent la Viena în

Fl. Gheorghiu
și V. Korcinoi împart

din nou primele două locuri
(Urmare din pag. 1)

Fără prea mult istoric s-a desfă
șurat partida Soos — Gheorghiu. Cei 
doi adversari au mers Ia simplificări 
ale poziției, parcurgînd cu bună 
știință drumul ce duce spre remiză 
(la mutarea 19). Florin Gheorghiu 
mai pierde o jumătate de punct, toc
mai cînd e pe cale să abordeze un 
„urcuș" greu : Kavalek, Czerniak.
Minici, Korcinoi... îi vor fi pe rînd 
adversari. Să sperăm că tînărul nos
tru campion se va regăsi total în 
fata acestor adversari redutabili.

Menționăm poziția bună în clasa
ment a maestrului polonez Bednar- 
ski. El a întrerupt ieri cu avantaj, la 
Kavalek, fiind capabil să-și mă
rească, la 4l/a punctajul.

Alte rezultate din runda a cincea : 
Czerniak — Ghițescu V2—1[2 (37 mu
tări), Partos — Matulovici 0—1 
Garcia ‘ " ȚȚ
Iov — Neamțu 1—0 (35). După 
trerupere: Czerniak — Minici 
(49).

Clasamentul : Gheorghiu și Korci
noi, 4—1, Bednarski 3‘/2—1/2, Matu
lovici, Ciocîltea și Czerniak 
Soos 2*/2—2V2, Ghițescu 2—3, Kava
lek și Kolarov l’/2—2'Ț, Partos l'/s—• 
3'Ț>, Minici și Neamțu 1—3, Pavlov 
1—4, Garcia */2—3*/2.

Azi se joacă runda a șasea.

compania echipei Austriei pe care a în. 
viias-o cu 1—0. După alte două jocuri 
amicale, în Austria, echipa sovietică se 
va reîntoarce în țară, urmînd ca la 
29 mai să întîlnească la Moscova se
lecționata Braziliei. Cu două zile îna
inte, Torpedo Moscova va juca cu 
echipa italiană Lanero'ssi Vicenza. In 
acest meci vor fi verificați doi ata- 
canți susceptibili de selecționare : Va
lentin Ivanov și Eduard Strelțov. în 
iunie, echipa U.R.S.S. are programate 
trei întâlniri : cu Franța la Moscova, 
cu Cehoslovacia la Praga și cu Bel
gia la Bruxelles. Ultimele partide ale 
selecționatei U.R.S.S. înaintea plecă
rii la Londra vor avea loc Ia Copen
haga și Stockholm.

Așadar, Selecționata 
care va întîlni sâmbătă la Toulouse 
pe cea a Bucureștiului, va fi condusă 
de internaționalul Cester, care a ju
cat în toate meciurile din ultima 
ediție a „Turneului celor 5 națiuni*, 
cu excepția celui cu Țara Galilor. 
Se mai regăsesc la înaintare alți in
ternaționali de valoare: Cabanier și 
Abadie, care au jucat în noiembrie 
1965, la Lyon, împotriva echipei Ro
mâniei. Și alți internaționali figu
rează în această reprezentativă a 
Pirineilor : centrul Saby, aripa Ba- 
tigne, fundașul Villebreux și Salut, 
din linia a III-a, primă rezervă 
echipa - — -
8 mai 
„Cupa

Iată, 
apartenența de club a seniorilor 
rineeni : Villebreux (Stade Toulou
sain), Seryef (Carmaux), Saby (Graul- 
het), Carayon (Castres), Batigne 
(Graulhet), Pagei (Carmaux), Daynef 
(Montauban), Berthon (Cahors), Salut 
(T.O.E.C.), Bourgade (Montauban), 
Cester (T.O.E.C.), Petuya (Mazamet), 
Morelatto (Beaumont), Cabanier 
(Montauban), Abadie (Graulhet),- re
zerve : Arceguel (Foix), Verger 
(Albi), Maria (T.O.E.C.), Cussac și 
Casals (ambii de la Graulhet).

Cu mult interes sînt privite în 
cercurile rugbistice franceze și întîl- 
nirile de la București. Pe prim plan, 
desigur, confruntarea juniorilor. 
Sportul cu balonul oval s-a bucurat 
întotdeauna de un larg ecou în rîn- 
durile tinerilor francezi, iar regiunea 
Pirineilor, în care activează nume
roase echipe de primă mînă, poate 
afirma că-i este mal proprie joaca 
copiilor și școlarilor cu balonul oval 
decît cu cel de fotbal. Numeroși ju
niori sînt titulari în echipe de va
loare, iar formația care va juca la 
București în compania speranțelor 
bucureștene nu face excepție.

Vom semnala în primul rînd unele 
rezultate obținute de rugbiștii fran
cezi din selecționatele de juniori și

la corespondentul nostru
Pirineilor,

I a Franței, care va juca 
la Praga cu Cehoslovacia 
Națiunilor".
de altfel, lotul complet

în 
la 
în

Si 
pi-

de școlari. Astfel, juniorii Franței 
au dispus de cei din Țara Galilor cu 
9—0, iar reprezentativa școlară a 
Franței a întrecut-o pe cea a An
gliei cu 19—6. Or, valoarea rugbiu- 
lui insular nu are nevoie de prezen
tare... Scorurile înregistrate sublinia
ză calitatea jocului prestat. Din lotul 
care va juca la București în ziua 
de 2 mai ies în evidență Astre, mij
locașul la grămadă titular al lui 
T.O.E.C., stîlpul Bergamasco, cel mai 
bun de pe teren în meciul de ju
niori Franța — Țara Galilor, mijlo
cașul la deschidere Romeu, excelent 
în meciul școlarilor francezi și bri
tanici, precum și aripa Bourgarel, 
sprinter autentic (10,8 pe 100 m plat) 
și autor al unei încercări la capătul 
unei curse extraordinare de aproape 
80 m în același meci al școlarilor.

O „premieră* în care șansele sînt 
mai greu de apreciat este a treia 
parte a confruntării pe plan rugbistic

în Franța
dintre sportivii români și cei fran
cezi, Steaua — Selecționata Armatei 
franceze. Trei oameni din formația 
Agen, campioana Franței (probabil 
viitoarea adversară a campioanei
României, Dinamo București, în
„C.C.E."), precum și alți jucători ai
echipelor de frunte din Franța —
iată „argumente" valorice. Sublinieri 
suplimentare li se cuvin lui Dehez, 
care a înscris cele 9 puncte victo
rioase pentru Agen în meciul cu 
Narbonne, Iui Sulra, căpitan al echi
pei B a Franței în meciul cu R. F. 
Germană (8—6) și lui Sauret, despre 
care specialiștii spun că va fi, indu
bitabil, jucător al Franței A.

în rezumat — trei meciuri, un 
mare cîștigător, rugbiul!

ROBERT BARRAN
redactor șef al revistei „Miroir 

Sprint

Recent, s-a desfășurat la Paris, in sala Pierre de Coubertin, iinala ,.Cupei 
campionilor europeni" la handbal masculin între D.H.f.K. și Honved Buda
pesta. Victoria a revenit, după cum se știe, echipei D.H.LK. din Leipzig 
cu 16—14. tn iotogralie, un atac al handbaliștilor unguri la poarta echipei 

germanelin atractiv cuplaj rugftistlc
(Urmare din pag. 1)

deschidere: Romeu (Carmaux); 
la grămadă :

Foto: A.F.P.

(45),
Ciocîltea */2—1/a (40), Pav- 

în-
1—0

3—1,

Al treilea meci în Capitală
al poloiștilor cubanezi

Aseară, reprezentativa Cubei a susți
nut al treilea joc de pregătire în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în țara 
noastră, întîlnind echipa de juniori a 
Capitalei.

Victoria a revenit tinerilor poloîști 
români, după un îneci dîrz disputat, cu 
scorul de 4—2 (1—0, 0—0, 2—1, 
I-i).

Partida
firătînd și aseară frumoase

Scorul a fost deschis de 
zăr, < _
III-a prin punctul înscris de ____  __
bâlero. Apoi, același Radu Lazăr înscrie 
de două ori. In ultima repriză, desfă
șurată sub semnul echilibrului, fiecare 
echipă a mai înscris cîte un punct prin 
Iuliu Olah și, respectiv, Gillermo Mar
tinez.

Astăzi, echipa Cubei întîlncște forma
ția bucureșteană Progresul.

la
mijlocași la grămadă : Astre
(T.O.E.C.), Piccolo (Beaumont) ; linia 
a III-a: Armengaud (Stade Toulou- 
sain), Touyeras (Beaumont), Vaque- 
ro (T.U.C.) ,- linia a Il-a : Charriere 
(Stade Toulousain), Marnac (Stade 
Toulousain), Santarosso (Castel Sa- 
rasin); trăgător : Grindes (T.O.E.C.); 
linia I : Bergamasco (Beaumont), 
Soulie (Montauban). Din conduce
rea delegației fac parte d-nii Du- 
pouy. Cavalerie, Gouzennes și Pere.

Cel de al doilea meci va opune 
echipe mature, cuprinzînd numeroși 
internaționali A și B din echipele 
României și Franței. întrucît echipa 
oaspeților este, de asemenea, pre
zentată de corespondentul nostru 
Robert Barran, iar rugbiștii de la 
Steaua nu mai au nevoie de-... pre
zentare, vă vom da loturile celor 
două echipe :

Selecționata Armatei franceze: Sau- 
ret (Aurillac), Yachvilli (Tulite), 

Baux (Lannezan), Garrigues (Stade 
Toulousain), Magnac (Perigueux), 
Viotto (Agen), De Gregorio (La 
Voulte), Sutra (Narbonne), Michel 
(Tarbes), Pommies (Agen), Petit 
(A.S. St. Junien), Capdepuy (Dax), 
Magois (La Rochelle), Lasserre (U.S.

Tyrossoise), Dehez (Agen), Bour- 
sault (La Rochelle), Martinaux (Bri 
ve), Iharrassarry (Bayonne), Bouono- 
mo (Beziers), Jean-Marie Spanghero 
(Narbonne);

STEAUA : Penciu, Popa, Ciobă
nel, Ghiță Dan, Luscal, Chiriac, Ma- 
teescu, Durbac, Rășcanu, Băltărețu, 
Fodor, Preda, Ciornei, Căpușan, Io- 
nescu, Gheorghe Mircea, Bărbălău, 
Soare, A. Nica, Barbu.

Primul meci va fi condus de Șt. 
Constantinescu, iar al doilea de Th. 
Witting.

„CUPA DAVIS“

Azi începe întilnirea de tenis Franța - România
PARIS 28 (prin telefon). — în di

mineața zilei de joi a avut loc la 
sediul Federației franceze de tenis 
tragerea la sorți a jocurilor din ca
drul întîlnirilor internaționale Fran
ța-—România, contînd pentru primul 
tur al „Cupei Davis'. Iată ordinea

Iugoslavia — S.U.A. 69-59 la baschet
SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager- 

pres). — Confirmînd forma excelentă 
în care se află în prezent, selecțio
nata de baschet a Iugoslaviei a în
vins puternica echipă a S.U.A. cu 
scorul de 69—59 (34—28). Echipa
iugoslavă și-a manifestat superiori
tatea în special în cea de-a doua 
repriză. Cele mai multe puncte ale 
învingătorilor au fost marcate de: 
Raznatviovici (18) și Koraci (13). Din 
formația S.U.A. cel mai bun jucător 
a fost Rhein, care a înscris 12 puncte, 
în urma acestei victorii reprezenta-

tiva 
bile 
rile

O
pa Bulgariei, care a cîștigat cu 75—72 
jocul susținut cu formația Spaniei.

în clasamentul turneului final : 
1. Bulgaria 8 puncte (din 5 meciuri) ,- 

2—3—4. U.R.S.S., Iugoslavia, S.U.A., 
toate cu cîte 7 puncte (din 4 me
ciuri) ; 5. Brazilia 6 p (din 4 meciuri); 
6. Spania 6 p (din 5 meciuri),- 7. Chile 
4 p (din 4 meciuri).

Iugoslaviei are 
de a se clasa pe 
fruntașe, 
nouă victorie a înregistrat echi-

șanse aprecia- 
unul din locu-

primelor două jocuri de simplu, care 
se dispută vineri pe stadionul Roland 
Garros, cu începere de la ora 15 (ora 
Paris) : Pierre Darmon (Franța) — Ion 
Țiriac (România) ; Franțois Jauffret 
(Franța) — Ilie Năstase 
în ziua a doua a întîlnirii 
— va avea loc meciul 
pentru care perechile vor 
doar înaintea începerii jocului, 
form prevederilor regulamentului 
competiției. Duminică, în ultima zi 
de joc, se întîlnesc Țiriac cu Jauf- 
fert și Năstase cu

Meciul de tenis 
suscită un deosebit 
rile sportive din 
Rubricile de sport 
aprecieri asupra șanselor celor două 
echipe, subliniind că — prin prisma 
ultimelor rezultate — tenismanii ro
mâni se enunță adversari redutabili 
pentru gazde.

O dată cu întîlnirea de la Paris, 
se dispută și celelalte meciuri din 
cadrul primului tur al zonei euro
pene a „Cupei Davis".

(România).
— sîmbătă 
de dublu, 

fi anunțate 
con-

Darmon.
Franța—România 
interes în cercu- 
capitala Franței, 
ale ziarelor fac

a fost Interesantă, oaspeții 
calități.
Radu La- 

egalarea survenind în repriza a 
! Carlos Ca-

• în prezența a 45 000 de 
spectatori s-a disputat la 
Leeds returul întîlnirii de 
fotbal dintre echipele Leeds 
United (Anglia) și Real Sa
ragossa (Spania), contînd 
pentru semifinalele „Gupei 
orașelor tîrguri". Fotbaliștii 
englezi au obținut victoria 
cu scorul de 2—1. Golurile 
au fost înscrise de Johnson 
(min. 22), Charlton (min. 65) 
pentru învingători și Ca- 
nario 
învinși, 
mul 
obținuse victoria au 
prin tragere Ia sorți s-a sta-, 
bilit ca al treilea joc să se

(min. 62) pentru 
Deoarece în pri- 

joc Real Saragossa 
‘ ’ 1—0,

PAUL' IOVAN

dispute la 3 mai la Leeds. susținut uti joc de verificare 
• în cea de-a doua semi- în compania echipei de pri- 

fisială a „Gupei orașelor tîr- 
guri“ formația spaniolă F.C. 
Barcelona a învins la Bar

mă categorie „Zaglebie" din 
Sosnovec, pe care a învins-o 
cu scorul de 1—0 (0—0).

vietic Konstantin Loktev 
s-a retras din activitatea 
competițio-nală, urmînd ca în 
continuare să îndeplinească 
funcția de antrenor la echi-

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE

celona echipa engleză Chel
sea cu scorul de 2—0 (1—0). 
Returul întîlnirii va avea 
loc la 11 mai la Londra.

© Selecționata de fotbal a 
Poloniei, care va întîlni în 
curînd echipa Ungariei, a

• Rezultate înregistrate ieri 
tn „Cupa Davis" la tenis : 
BOLOGNA: Italia—U.R.S.S. 
2—0; LONDRA: Anglia— 
Noua Zeelandă 2—0.

• Cunoscutul hocheist so-

pa iugoslavă de hochei pe 
gheață „Partizan Belgrad". 
Loktev a fost golgeterul ul
timului campionat mondial 
de la Ljubljana.

® Recordmanul mondial la 
3 000 m și 5 000 m plat,

Kipchonge Keino, a fost in
vitat de organizațiile spor
tive din R.D. Germană să 
participe în luna iunie la un 
mare concurs de atletism ce 
va avea loc la Berlin. Cunos
cutul atlet, kenian a accep
tat invitația.

© Etapa a 4-a a „Turului 
ciclist al Belgiei" (rezervat 
amatorilor), desfășurată între 
localitățile Huxy și Laeken 
(110 km), a fost cîștigată de 
olandezul Timen Groen cro
nometrat în 2h38:30,0. în 
clasamentul general conduce 
Van Seggelen (Olanda) cu 
13h29:16,O, urmat la 8 se
cunde de Mi Ntjeos (Belgia).
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