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PE IUMU
DE ONOARE • • •

Mișcarea sportivă din Româ
nia se mîndrește astăzi cu nume
roși performeri care s-an impus 
în cele mai mari competiții in
ternaționale. realizind victorii 
de prestigiu. Excelenta compor
tare a unor atlete, a luptători
lor, a canoiștilor sau caiaciști- 
lor, a scrimerilor și trăgători
lor, a echipelor de volei și altele 
la Jocurile Olimpice, la campio
natele mondiale și europene sau 
în alte întreceri de anvergură — 
au situat țara noastră pe un loc 
fruntaș în ierarhia mondială.

1 M A I
de VICTOR EFTIMIU

u brațele-ncărcate de flori și de lumină 
icnim la sărbătoarea întregului norod, 
\^iua de armindeni, zi caldă și senină 
jfgată în avînturi și cîntece și rod...

I ziua înfrățirii prin muncă, e avîntul 
le nu cunoaște graniți, nici munți, nici ocean, 
lăvalnici soli ai păcii înviorăm pămîntul 
n freamătul de luptă mai plin din an în an.

n mîinile vmjoase purtînd ciocane, seceri 
\enim de pretutindeni, ca neînvinsul val, 
urtăm un singur suflet de muncă și întreceri 
z nu-^^noaștem stăvili în marșul triumfal.

d n-ar fi munca noastră, îndemnul ce ne poartă 
mrecere-n lumină și freamăt și avînt, 
amîntul s-ar preface într-o planetă moartă, 
r rătăci prin haos — un plutitor mormînt.

Iar viața cîntă-n valuri de holde ca o mare, 
ntîi Mai, bucurie! Pe-ntinsul nostru glob 
Vaprinde pe stindarde o singură chemare :
L- Stăpîn să nu mai fie, să nu mai fie rob!'

Referlndu-mă la marile victo
rii ale sportului în România so
cialistă. bucuria mea este cu atit 
mai mare cu cît, alături de cele
lalte discipline, handbalul s-a 
dezvoltat îatr-un ritm rapid, a- 
junrindu-se ca la campiouatele 
mondiale reprezentativele țării 
noastre să urce pe podiumul de 
onoare al învingătorilor. La 
Frankfurt pe Maia (1956) Ams
terdam (1960). Dortmund (1961). 
București (1962). Praea (1964 
selecționatele de handbal ale tă
rii noastre au primit med? 
de aur și cupele de cactpk 
ale lumii.

Scriind azi aceste rînduri 
amintesc și de arii cînd am în
ceput să joc handbal. Am dispu
tat primele jocuri prin 1946. E- 
rau meciuri amicale, desfășurate 
Ia întîmplare. N-a trecut însă 
multă vreme și condițiile me
reu mai bune asigurate întregii 
mișcări sportive, prin grija per
manentă a partidului, ne-an a- 
jutat să pornim pe drumul per
formanțelor. Eu am simțit acest

ne

lacra direct. De pe terenurile 
unde smocurile de iarbă erau o 
raritate am trecut pe gazon, me
ciurile amicale s-au transformat 
în competiții oficiale, s-au înfi
ințat cluburi și asociații spor
tive noi cu posibilități materiale 
din ce in ce mai bune.

Paralel cu activitatea sporti
vă, în acești ani am avut posi
bilitatea să urmez și cursurile 
nuui institut de invățămînt supe
rior (1-C-F.) și astfel am deve- 

bnl Dinamo 
și acum ac

tivitatea. m-am bucurat de în
țelegere și sprijin, am simțit în 
permanență ajutorul tovărășesc 
al organizației de partid, care 
mi-a îndrumat cu atenție primii 
pași în această muncă. M-am 
străduit tot timpul să răspund 
încrederii acordate. Și. printr-o 
activitate permanentă, din care

fl-C-F.) si astfel 
itrerur. I.

ende îmi des

OPREA VLASE 
antrenor emerit

(Continuare In pag. a 3 a]

Un splendid succes al sportului nostru:

Finală românească in „C.C.E.“ la volei!

Noi „Antrenori emeriți
și „Maeștri emeriți ai sportului Foto i A. Neagu

Printre cei dinții
victorie obtinulă
meciul hotăritor al competiției
finala ..C..C.E.'. tucătorit
pe Cozonici și De Gcnciu imbrotișindu-i pe Dtăgan și Grigoroviei

căre i felicită pe lapidișn. pentru strălucita 
in fala Ț.S.K.A. și pentru calificarea In 

sini viitorii lor adversari din 
de la Dinamo. In iologratie, iată-l

Aseară, în sala floreasca,

din nou pe J.S.K.4. Moscova

(3-0), calificîndu-se în

finala competiției, alături

de Dinamo București. (Citiți

cronica meciului io pag.

a 5-a)

[ Printr-o hotărîre a Comitetului Executiv 
11 Consiliului General al Uniunii de Cul- 
lirâ Fizică și Sport s-au acordat titlurile 
le „Antrenor emerit* și „Maestru emerit 
i sportului" unor antrenori și sportivi care 
Iau distins printr-o activitate îndelungată, 
Irin performanțe deosebite și strădanie în 
lunca de selecție și creștere a tinerelor 
lilente.

în cadrul adunărilor care au avut loc 
Iri la cluburile sportive Steaua și Di- 
rimo, tovarășul Angiiel Alexe, președintele 
fCFS, a înmînat titlul de „Antrenor 
merit" lui Constantin Herold — baschet 
i de „Maestru emerit al sportului" lui 
Alexandru Apolzan, Gh. Constantin, Ion 
Foinescu. Vasile Zavoda, Tiberiu Bone — 
ptbal, Mihai Nedef — baschet (Steaua) și 
r'aleriu Călinoiu, Alexandru Ene, Ion Nun- 
keiller — fotbal, Mircea Costache I — 
landbaj (Dinamo).

La clubul sportiv Rapid tovarășul Mi- 

spor- 
Ioan

gimnastelor Sonia Iovan și Elena Leuș-

on Olteanu, vicepreședinte al UCFS, 
nmînat titlul de „Maestru emerit al 
Uui* lui Dumitru Macri — fotbal și 
ronova — volei.

La clubul sportiv I.C.F. tovarășul 
Shibu, vicepreședinte al UCFS, a 
nînat titlul de .Maestru emerit al sportu-

Emil 
în-

lui* . 
tean-Popescu.

La clubul sportiv Progresul București to
varășul Marin Bîrjega, vicepreședinte al 
UCFS, a înmînat titlul de „Antrenor emerit" 
lui Lucian Popescu — box și 
„Maestru emerit al sportului" 
Ozon — fotbal și Mariana Bunescu — volei.

De asemenea, a fost acordat titlul de 
„Maestru emerit al sportului* jucătorului 
de tenis Ion Țiriac (Dinamo), fotbaliștilor 
Gh. Pahonțu (Petrolul Ploiești), Gh. Băcuț 
(în prezent antrenor la A.S. Salonta). pre
cum și luptătorului Francisc Boia (C.S. Mu
reșul Tg. Mureș).

Antrenorii și sportivii distinși, ca și alți 
participanți la aceste adunări și-au expri
mat dragostea și recunoștința față de partid 
pentru grija pe care o poartă mișcării 
sportive. Ei au arătat că acordarea acestor 
distincții sportive constituie un puternic im
bold pentru ei și tovarășii lor, pentru toți 
sportivii din țara noastră, în vederea unei 
munci sîrguincioase de desăvîrșire a măies
triei sportive, de instruire a unui număr 
sporit de elemente tinere, talentate, pentru 
noi performanțe de valoare care să contri
buie la creșterea continuă și pe tărim spor
tiv a prestigiului scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România 1

titlu! de 
lui Titus

MENS SANA...
nostru de as- 
dr. AlEXAN- 
vicepreședinte 

de Stal pentru

Interlocutorul 
tăzi este prof. 
DRU BALAC1, 
a! Comitetului 
Cultură ș1 Artă. Discutăm des
pre sport si foloasele lut pen
tru întărirea sănătății fizice și 
psihice a organismului.

— Cum reușiți să îm
pletiți activitatea dv. pro
fesională cu preocupă
rile sportive și practi
carea sportului ?

— Sportul m-a atras de 
mult, deși niciodată nu m-am 
glndit să lac „performantă". 
Cu ani in urmă am jucat 
fotbal, volei, oină la Cole
giul din Graiova. Acum vreo 
17 ani am descoperit o nouă 
pasiune — alpinismul.

— Prezenta dv, în 
se datorează numai 
tor pasiuni, sau și
necesități intime de 

creare ?
— Vedeți, eu găsesc aceas

tă problemă de o imporlan-

de vorbă cu prof.
dr. ALEXANDRU BĂLĂCI, 

vicepreședinte 
al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

Multi cred că 
cercetă- 

mal

Corelația dintre sănătatea 
a 

în 
dia-

cot-
ml li
corn

munți 
aces- 
unei 

re-

tă particulară, 
oamenii de cultură, 
torit, ginditorii sini cel 
ocupați șl, In consecință, cei 
mai departe de sport, 
după mine, 
mal multă 
carea unul 
ceasta, mă 
că un om 
de riguros și-ar 
pauzele, rămrne 
nență sub aceeași grea pova
ră a gîndurilor. bacă el va 
practica un sport, activitatea 
pe care o va depune este de 
natură sâ-1 tacă sâ evite mono
tonia preocupărilor de zi cu 
zi.

Dar, 
tocmai aceștia au 
nevoie de practl- 
sport. Spunînd a- 
gindesc la faptul 
de cultură, orieft 

organiza 
fn perma-

lizică șl cea intelectuală 
fost, de alllel, exprimată 
inleleptul și cunoscutul 
ton latinesc .

— ...„Mens sana în 
pore sano".

— Exact. Deci pentru o 
te sănătoasă trebuie un
sănătos. Și sportul — gîndesa 
eu — este cel mai eficace me
dicament pentru organism. Nu 
degeaba Macedonski renunța a- 
desea să mai încalece... Pega
sul in favoarea bicicletei -. oe 
Tolstoi activitatea sportivă in
tensă. pe care o desfășura nu 
l-a împiedicat să tie unul din 
cei mai mari prozatori at tim
pului său Călătoriile Iul Via- 
hută sau Hogaș In mun/i au 
le-au sărăcii opera. Dimpotrivă 
Slnt multe exemple de oameni 
de cultură, știință ș! artă eare 
tăceau sport-, Saussure. Camil

(Continuare în pag. a § a)
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București

PENTRU NOI
A DEVENIT

O OBIȘNUINȚĂ

fre-
po-

sînt 
dar 

cele

Prof.
ANGHEL

cînd se 
și pînă 
de pri- 

tractoriștii 
își

dr. docent
MANOLACHE

prorector ol Universității

TURISMUL,
PRIETENUL

Dezvoltarea economică și culturală impetuoasă a patriei noastre 
necesită tot mai multe cadre multilateral pregătite, capabile să 
folosească cu pricepere cele mai noi cuceriri ale științei șr tehnicii 
moderne, oameni cu o mare putere de muncă.

Partidul și guvernul asigură tineretului excelente condiții de 
învățătură, posibilități nemăsurate pentru a-și întări sănătatea, pen- 

privihță 
mișcării 
însușire 
întregul

1
I

Sportul are numeroși prieteni 
printre mecanizatorii de Ia S.M.T. 
Valul lui Traian, raionul Med
gidia. Asociația sportivă de aici 
numără aproape 2.00 de membri, 
adică, cu puține excepții, îr.treg 
efectivul de salari ați.

De la sfîrșitul toamnei, 
încheie munca pe ogoare, 
la declanșarea campaniei 
tnăvară, mecanicii, 
și ceilalți salaHați își petrec 
multe din ceasurile libere jucînd 
șah, tenis de masă, volei, fotbal, 
făcând atletism, trăgînd cu arma 
de tir sau, cei mai tineri dintre 
ei. construind aero șt navomode- 
fe Pentru toate aceste ramuri 
sportive există secții afiliate,
echipament și materiale din 
belșug, un frttmos teren de volei, 
unul de fotbal, pistă de alergări, 
groapă de sărituri, sector pentru 
aruncări.

Asociația sportivă de Ia Valul 
l'ii Traian participă de multi ani, 
la toate competițiile sportive de 
Eiasă, îar unele din echipele sau 
membrii ei sînt binecunoseuți 
în raion: echipa de fotbal acti
vează în campionatul raional, 
șahiștii N. Hristu și M. Mihala- 
che, trăgătorii Victoria Andrei, 
Elena Banu, Mihai și Ștefan Pe
trescu s-au clasat pe primele 
locuri pe raion în întrecerile 
Gpartachiadei de iarnă.

„Sportul ne-a spus tovară
șul Aurel Sekiu, președintele a- 
sociației sportive. — a devenit la 
noi o obișnuință. Doar 10—15 
oameni din stațiune, dintre cei 
mai în v.îrstă, nu~și măsoară for
țele în întreceri.

Dar și aceștia nu rămîn străini 
d- atmosfera stadionului sau a 
’terenului de sport, pentru că în 
zilele de antrenamente sau con
cursuri ei vin și asistă ca niște 
suporteri entuziaști la evoluția 
fotbaliștilor, voleibaliștilor sau 
atleților stațiunii. De peste 
un an, o lege nescrisă s-a împă- 
mîntenit printre noi t marțea și 
vinerea, după program, toți sala- 
riații fac sport o oră sau două, 
Și consecințele favorabile ale: a- 
cestei obișnuințe 
plin fiecare".

le simțim din

D. LAZÂR 
voleibaliștii se

I 
I
I

1 n fotografie: 
antrenează pe terenul rea mena
jat o dată cu venirea primăverii. f

I

I 
I
I

I 
I
I

tru a se dezvolta armonios și multilateral în această 
mărturie stau baza materială, in continuă creștere, a 
sportive, precum și organizarea unei bogate activități de 
și practicare a spartului. In țara noastră, toțz cetățenii, 
tineret, au posibilitatea de a practica o ramură sportivă sau alta, 
de a participa la competițiile de masă sau — in cazul în care 
dovedesc talent și posibilități de însușire a măiestriei sportive — 
de a concura la marile întreceri sportive republicane și inter
naționale.

Mai mult ca aricind. studențimea noastră dispune astăzi — 
prin grija părintească a partidului — de condiții tot mai bune pentru 
practicarea sportului. Iată de ce doresc să reamintesc studenților, 

tineretului de fapt, că este o datorie r 
a lor să folosească din plin aceste 
atribute ale vieții noastre noi. să 
participe activ la viața sportivă a 
țării. Sportul, începînd cu indispensa
bila gimnastică de dimineață, este 
un factor dătător de sănătate, de 
împlinire iizică. de creare a unui ex
celent climat pentru însușirea temei
nică a noțiunilor științei și tehnicii. 
Viitorii ingineri, profesori și cercetă
tori științiiici. toți specialiștii vor 
trebui să fie în același timp adevă- 
rați atleți, oameni cu o sănătate de 
iîer, cu o mare putere de muncă.

Printre activitățile spoitive care 
îmbină armonios efortul fizic cu cel 
intelectual se numără și turismul. 
Vă recomand în mod deosebit, dragi 
studenți, să vă îndreptați atenția 
spre această minunată ramură a spor
tului. O zi petrecută în mijlocul na
turii poate fi pentru „naturaliști" 
ua prilej de întîlnire— directă cu 
flora și iauna patriei, pentru „geo
logi" cunoașterea cu un ceas mai 
devreme a viitoarelor locuri de ex
plorare, iar „geografii" pot să desci
freze pe viu liniile hărții... Pentru 
fiecare există posibilitatea să îmbine

O ADEVĂRATĂ PEPINIERĂ
Școala măiestriei! Aici, pe bulevar

dul Muncii din Capitală, între Corn 
plexul sportiv „23 August" și marea 
uzină eu aceeași denumire, se află o 
frumoasă clădire. E Grupul școlar pro
fesional „23 August", cu sălile și a- 
telierele sale moderne,. în care aproape 
1 IM de tineri se pregătesc sub îndru
marea. atentă a profesorilor și maiștri
lor, pentru a-și însuși cit mai bine me
seria pe care și-au ales-o. Strungar, fre
zor, matrițer, modeller — iată doar cî- 
teva dintre viitoarele „brățări de aur".

Cei ce urmăresc competițiile sportive 
școlare au întîlnit de nenumărate ori 
pe. lista învingătorilor pe reprezentanții 
„Grupului școlar". Această școală pro
fesională este una din fruntașele pe Ca
pitală în activitatea sportivă. Afirmația 
are la bază rezultate concrete, perfor
manțe obținute pe terenurile de sport 
de elevii de aici, cifre semnificative. 
De șase ani încoace nici o altă școală 
n-a reușit să le ia titlul de campioni 
școlari ai Capitalei voleibaliștilor an
trenați de profesorul Jean Săvulescu. A- 

practic frumusețile naturii cu textele 
cursurilor de la facultate. Pledoaria 
pentru utilitatea practicării turismu
lui ar putea continua cu alte și alte 
argumente. Sint însă convins că mai 
bine decit mine o pot face studenții 
Universității noastre, mari amatori 
de turism, care nu pregetă să por
nească la drumeție pentru a colinda 
munții, pentru a vizita o nouă uzină 
sau un mare șantier, pentru a cerceta 
eu pietate locurile care evocă 
cuini de luptă al partidului și 
porutui.

N-aș vrea să se creadă că 
adeptul unilateral al turismului, 
socot că el este unul dintre 
mai interesante și utile mijloace ale 
sportului.

în încheiere, vă amintesc eă în 
cuvintarea rostită cu prilejul celui 
de-al VUI-lea Congres al U.T.C., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Conritetului Central al 
P.C.R., spunea printre altele că U.T.C. 
îi revine sarcina „...să organizeze tu
rismul, sportul de masă, contribuind 
la formarea unor tineri sănătoși, opti
miști, cu un. nivel ridicat de cultură".

urmeze. Frumoase proiecte! 
omite de pe această listă 
De trei ani (1962—1964) 
campioană- republicană șco-

ceasta echipă de juniori participă în 
campionatul orășenesc al... seniorilor, 
llandbaliștii reprezintă clubul sportiv 
Metalurgistul în campionatul republican 
de juniori. Atletismul a ridicat din a- 
ceastă școală un campion balcanic — 
pe Gh. Zamfirescu, acum citiră ani și 
el elen. In prezent, C. Constantinescu, C. 
Rotam, Șl. Căpățînă, stimulați de exem
plul colegului lor mai mare, se pre
gătesc să-l 
Nu putem 
gimnastica.
echipa este
Iară. In această secție, 39 de elevi, 
de la. începători și pînă la avansați, se 
pregătesc intens pentru a urca treptele 
măiestriei. Iată date care atestă că la 
Grupul profesional „23 August" sportul 
are multi prieteni. Și nu numai la nivel 
de performanță, dar și de masă. La

r 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Spartachiada de vară
SPRIJINUL INSTRUCTORILOR 

SPORTIVI

qim- 
hal-

In aceste zile, pe agenda aso
ciației sportive Chimia Suceava 
figurează la loc de cinste între
cerile din cadrul Spartachiadei de 
vară. Competiția, care a stîrnit 
mult interes în toate secțiile în
treprinderii noastre, a început cu 
două săptămâni în urmă, într-un 
cadru festiv, cu întreceri de 
nastică, tenis de masă și 
lere.

Majoritatea întrecerilor vor 
loc în cursul lunii mai. La 
nastică, . de pildă, s-au. înscris, 
pentru început cîte două echipe 
(masculine și feminine). Alte două 
sini. în curs de alcătuire. La tenis 
de masă vor participa , la compe-

avea 
gim-

Splendidul peisaj al Tușnadului este o invitație la drumeție. Munții, 
lacurile din jur și codrii de brazi, își așteaptă oaspeții, să se bucu 

de frumusețile lor încîntătoare
Foto : Petre Stan

campionatul asociației (ediția trecută) 
la atletism s-au întrecut 564 de elevi, la 
volei — 192, la handbal — 231, la 
fotbal —341 iar aproape 300 de elevi 
au trecut toate normele din cadrul con
cursului pentru Insigna de polisportiv, 
cifră ce se va dubla în acest an.

Cum s-a realizat această participare a 
elevilor în activitatea sportivă ? Tntîi : 
printr-o colaborare bună a conducerii 
școlii, a profesorilor de educație fizică 
cu clubul Metalurgistul care își recru
tează întotdeauna viitori luptători, bo
xeri 
poi, 
rilor 
prii, 
de baschet și de handbal, o frumoasă 
sală de gimnastică. Aici trebuie men
ționat sprijinul permanent al conduce
rii școlii, al directorului adjunct, D.

și halterofili din această școală. A- 
prin munca entuziastă a profeso 
și elevilor, care, cu mijloace pro- 
și-au amenajat terenuri de volei,

tiție aproximativ 100 de sportivi 
înscriși la întrecerile individuale.

Aș vrea să menționez că la reu
șita tuturor acestor întreceri, con
siliul asociației sportive primește 
un sprijin prețios din partea unor 
instructori sportivi voluntari, prin
tre care se; numără Constantin 
Zaharescu, muncitor la secția a- 
parate mașini control, Ecaterina 
Savu, maistru Ia atelierul mecanic, 
inc. Vasile Manolache ș.a.

AUREL ROTARU 
președintele consiliului asociației 

sportive. Chimia-Suceava
PESTE 890 DE TINERI 

ÎN ÎNTRECERI
fii cadrul asociației noastre, 

concursurile Spartachiadei de va
ră sînt în plină desfășurare, ele

Turchină, președintele asociației sț. 
tive cu 900 de membri ȘL
sfirșit, mai trebuie aminlitu^Kisiunea 
care muncesc profesorii de educație 
zică F. Pascal, J. Săvulescu, C. St 
culescu și I. Țigler, dintre care pri 
doi, datorită rezultatelor obținute, 
fost desemnați printre profesorii de 
ducație fizică fruntași din școlile 
aparțin Ministerului construcțiilor 
mașini. Gînduri, perspective ? Exis 
GîndurHe se îndreaptă spre finalele ? 
lare, spre titlurile de campioni. In } 
spectivă stă lărgirea bazei materiale ț 
amenajarea unor sectoare de arunc 
gropi de sărituri și o pistă de alerg

Sînt toate condițiile ca această șei. 
o adevărată pepinieră, de sportivi,-"* 
dea mîine-poimîine un nou campi 
cum l-a dat pe maestrul sportului 
Zamfirescu. Talentul voleibaliștilor 1 
ciulescu și Cătălin, al handbaliștilor 
răscu, Iordan și Constantin, al atleț 
Constantinescu, Rotam sau al box 
lor Rusu și Prodan constituie o 
ranție.

CONSTANTIN ALEX1

re.uuind, pînă acum, peste 800 de 
concurent). în program figurează 
întreceri de fotbal, volei, șah, 
handbal și haltere,, găzduite de 
terenurile bazei sportive din ca
lea Ferentari și de clubul uzinei 
noastre. Ultimele rezultate la fot
bal : Telefonie — Centrale auto
mate 1—1, Matriterie — Mecanic 
șef 2—0, Lăcătușerie — Redresor. 
3—1. în turneele de volei și hand
bal conduc la ora actuală echipele 
secți-ei Matrițerie, cu cîte 6 p. 
Montatorul Paul Iordache, matri- 
țeru] Dionisie Solomon, monlatoa- 
rea Virginia Deacu ș.a. s-au do
vedit pînă în prezent cei mai 
buni la șah, iar Nicolae Suciu 
(controlor tehnic) și Liviu Coc 
(tâmplar) s-au remarcat în mod 
deosebit în întrecerile de haltere.

ALEXANDRU IVAN
secretarul asociației sportive 

a uzinei Electromagnetica- 
București
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rlntre marile succese ale sportului românesc din ultimii ani se înscriu și cele 
te multiplului campion mondial și european, caiadstul Aurel Vernescu. Iatâ-1 

pe podiumul Învingătorilor la ultima ediție a .europenelor* de la Snagov

MUNCĂ ȘI GÎNDURI

ZE^Z ȘI ASTĂZI... CÎTĂ DEOSEBIRE!
— Tovarășe profesor! Duminică, 
pipele liceului nostru participă la 
ca pe raion a campionatelor șco- 
e de atletism, handbal și fotbal, 

aceea de baschet are o partidă 
hicală cu formația liceului „Dr. 
tru Groza".
Cu aceste cuvinte m-a întimpinat 
unăzi, la intrarea în școală, sccre- 
lul asociației sportive a Liceului 
| 7 din București.
■Kfrebuie să ne îngrijim din timp 
[mobilizarea și conducerea echipe- 
r, de pregătirea echipamentului și 
neînțeles de... „galerie" — a adău- 
I responsabilul cu propaganda. 
Asemenea „duminici pline", aseme- 
k tablouri au devenit obișnuite în 
ele noastre. Sportul școlar este o 
Llitate care exprimă în modul cel 
i convingător grija partidului față 

dezvoltarea fizică armonioasă a 
leretului.
ho.nta^»l meu nemijlocit cu viața 
prtivă'căre pulsează astăzi în șco- 
l și liceele din București — și nu 
mai din Gaoitala țării — mă face 
ă. deseori, să-mi port gîndurile în 
Imurile copilăriei mede, acum pa-

•E PODIUMUL 
E ONOARE

(Urmare din pag. 1) 

truzeci și mai bine de ani, și să-mi 
amintesc în ce împrejurări făceau 
sport elevii pe atunci.

Sport ? Campionate ? Totul se re
zuma pe atunci la cîteva echipe de 
oină, fotbal și rugbi, precum și la un 
număr infim de atleți. Sportul în 
școli nu era oficializat și nici măcar 
organizat. Au trebuit să treacă mulți 
ani pînă cînd oficialitățile de pe 
atunci au acceptat ideea necesității 
unei preocupări în această direcție. 
Ce să mai spun de instalații și ma
teriale sportive, de echipamente... Erau 
ca și inexistente. Săli de gimnastică 
existau doar în vechile clădiri ale li
ceelor Sf. Sava, Gh. Lazăr, Mihai 
Viteazul. Matei Basarab. în rest, fie
care făcea sport cum putea și unde 
găsea.

Ieri și astăzi... Gîtă deosebire ! Ca 
de la cer la pămînt.

Și nu-mi trebuie multe argumente. 
Singur faptul că elevii au la dispo
ziție un campionat al lor, republican, 
care a ajuns la a 15-a ediție și care 
angrenează la diferite discipline spor
tive, de exemplu în București, zeci 
de mii de participanți subliniază în 
modul cel mai elocvent importanța 
care se acordă astăzi sportului în 
școli. Dar să adaug și alte fapte, care 
merită reținute pentru că sînt o ex
presie a vieții noi a elevului, a tim
purilor pe care le trăim : cadre ca
lificate se ocupă de buna instruire a 
școlarilor ; porțile marilor stadioane 
(„23 August", „Republicii", Dinamo,

DRUM LARG DESCHIS
Am făcut cunoștință cu gimnastica 

în 1952. După doi ani de muncă am 
reușit să devin membră a lotului 
republican, pe care nu l-am mai pă
răsit pină in 1964. In acest timp am 
obținut o serie de succese, printre 
care cucerirea medaliilor de argint la 
campionatele europene din 1957 și 
1959, cucerirea locului 5 la Jocurile 
Olimpice de la Roma din 1960 ș.a.

De altiel, făceam parte dintr-o 
pleiadă de gimnaste cum au fost 
Elena Leuștean-Popescu, Emilia Liță, 
Utta Poreceanu, Atanasia Ionescu 
etc., care au dus echipa noastră pe 
locul 3 la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne (1956). la campionatele 
mondiale de la Moscova (1958) și la 
Jocurile Olimpice de la Roma (1960).

Dar, vîrsta— Una cite una, gim
nastele vechii promoții și-au încheiat 
activitatea de performanță. Și eu 
m-am retras din competiții, activînd 
acum ca antrenoare federală.

Noua promoție numără cîteva ele
mente de perspectivă, ca Elena 
Ceampelea, Cristina Doboșan, Rozalia 
Baizat, dar pină Ia nivelul rezultate
lor de acum dțiva ani mai este un 
drum destul de mare. Tinerele noas-

Giulești, Progresul etc.), ca și ale tu
turor celorlalte baze sportive le sînt 
larg deschise ; pentru perfecționarea 
lor sportivă și în special a celor mai 
dotați funcționează trei școli sportive 
de elevi, un club școlar, la care tre
buie adăugat și un liceu cu program 
special de educație fizică ; sportului 
școlar îi sînt asigurate o bază organi
zatorică și materială solidă și o acti
vitate competițională permanentă și 
variată. Foarte multe sînt liceele care 
sînt înzestrate cu săli de sport (li
ceele N. Bălcescu, Spiru Haret, D. 
Cantemir, Gh. Șincai, Dr. Petru Groza, 
Mihai Viteazul, Gh. Lazăr, Filimon 
Sîrbu, nr. 24 etc.) și cu alte instalații 
sportive : piste de atletism, terenuri 
de fotbal, volei, baschet (liceele C. A. 
Rosetti, I. L. Caragiale, nr. 35 etc.).

Iată de ce sportul a devenit un prie
ten nedespărțit al elevului, iată de ce 
în ultimii ani din școli au ieșit ele
mente de valoare care fac cinste spor
tului românesc.

0 Mihaela Peneș sau Viorica Vis- 
copoleanu, un Gheorghe Costache sau 
Florin Gheorghiu va răsări, cu sigu
ranță, dintr-una din acele „duminici 
pline* de care vorbeam la începutul 
acestor rinduri. Sportul școlar este nn 
izvor nesecat de cadre, o adevărată 
pepinieră a mișcării sportive din pa
tria noastră.

prof. CAMIL MORȚUN

tre 
să-1

la

gimnaste au 
parcurgă cu 

lente le stau 
pregătire, cadre cu înaltă caliiicare 
le îndrumă.

Muncind cu și mai mult elan ne 
vom strădui să obținem rezultate și 
mai bune, pentru a fi la înălțimea 
grijii ce ne-o arată partidul nostru 
drag.

toate posibilitățile Irului 
succes. Săli exce- 

dispoziție pentru

SONIA IOV AN
maestră emerită a sportului 

antrenoare federală

ȘCOALA VIITORILOR 
PERFORMERI

35!
aȚn‘

Tinerii boxeri pe care-i pregătesc 
i cadrul centrului „Viitorul" au 
ăgurate condiții excelente pentru 
urca treptele măiestriei sportive, 

itrînd în sala noastră de antrena- 
ent, orice vizitator va rămîne plăcut 

surprins. Spațioasă, luminoasă, dotată 
cu toată aparatura necesară, sala 
corespunde celor mai exigente pre
tenții. Dacă adăugăm la aceasta 
asistenta medico-sportivă, rezultă că, 
intr-adevăr, pregătirea acestor tineri 
sportivi constituie preocupări prin- 
cipale.

Cum putem răspunde noi, antreno
rii și sportivii, acestor minunate 
condiții ? Firește, printr-o pregătire 
entuziastă, conștientă, prin perfor
manțe tot mai bune. Constantin Sta- 
nef (in prezent titular în reprezenta
tiva de seniori) a cucerit primul său 
titlu de campion al țării la juniori 
cînd se pregătea în sala noastră ; 
„greul" Miliai Niculescu, alt campion 
de juniori, este tot un produs al cen-

SPORTIVII DIN „CETATEA CHIMIEI
La marginea orașului Tg. Mureș, 

pe locul unde cu trei ani în urmă 
era un teren viran, se ridică astăzi 
pe o suprafață de zeci de hectare, 
unul dintre importantele obiective in
dustriale ale tării: Combinatul de 
îngrășăminte azotoase.

„Cetatea chimiei din Tg. Mureș"— 
cum ii mai spunem noi — este cea 
mai mare întreprindere din regiune. 
Fa a intrat partial în funcțiune și 
în prezent se lucrează pentru darea 
în exploatare a fabricii de amoniac, a 
stafiei de coagulat și var, care va 
asigura combinatului apa industrială 
necesară producției. Angajamente
le muncitorilor și tehnicienilor 
aici sini de a da in folosință 
două importante sectoare pină 
mai. Printre cei care zi de zi se 
duiesc să realizeze in termenul 
aceste obiective se află și numeroși 
sportivi. Citiva dintre ei: ing. Ale
xandru Gunsberger și mecanicul Bela 
Șooș (maeștri ai sportului Ia șah) 
Ion Iofcea Iosif Szabo, Stelian Stoi-

de 
cele 
la 8 
stră- 
fixat

„Viitorul". Printre juniorii 
noștri de mare talent pe care sper 
să-i vedem în viitoarele loturi olim
pice, se numără, de asemenea, Ga
briel Pometcu, Paul Stănescu, Victor 
SilbermaD și alții.

Succesele pe care le-am obținut, 
ca și cele pe care le pregătim, nu 
ar fi fost posibile fără grija părin
tească a partidului și ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort în 
ridicarea de noi și noi sportivi de 
frunte din rîndul tinerelor talente.

TEODOR NICULESCU
antrenor de box la „Viitorul1

i eliminat automulțumirea, neîncre- 
Lea în forțele proprii și tendința de 
lăsa pe mîine ceea ce puteam face azi 
k reușit ca echipa Dinamo să ajungă 
la din cele mai puternice formații de 
Lb de pe continent. Cu handbaliștii 
I la Dinamo am cucerit „Cupa cam- 
pnilor europeni" în anul 1965, am 
Iputat o dată finala acestei competi- 
I și de două ori semifinalele ei. Sa- 
[facția cea mai mare am trăit-o însă 
I 1961 la Dortmund unde ca antre- 
p al echipei reprezentative am avut 
■curia de a vedea cum pe cel mai 
pit catarg se ridica drapelul patriei 
lastre. In acea zi se realizase prima 
pre victorie românească în handbalul 
I 7. Mă bucnr că printre cei pe care 
li de oameni îi aplaudau pentru stră- 
Litul succes obținut se aflau și hand- 
|liști la a căror formare contri- 
[isem și eu. Azi ei sînt maeștri eme- 
|i ai sportului și numele lor sînt cu- 
Iscute în multe țări ale lumii : 
Itre Ivănescu, Mihai Redl, loan Mo- 
L, Gheorghe Covaci, George Bădules- 
|, Ion Bogolea și Virgil Hnat.
Rezultatele obținute pînă acum mă 
Lleamnă să muncesc cu și mai mult 
|înt. Victoriile de ieri trebuie con- 
îidate și acest lucru cere din partea 
astră și mai multă exigență. Mun- 
nd în felul acesta ne vom aduce 
Intribujia la continua dezvoltare a 
Lndbaluiui românesc, la creșterea glo
bi sportive a scumpei noastre patrii 
cialiste.

îndemn spre noi succese

lnalia distincție primită, titlul de 
M aestru emerit al sportului, mă obligă 
ca în activitatea viitoare să dau do
vadă de și mai multă exigență în pre
gătire. să lupt cu și mai multă dirzcnie 
în întrecerile la care voi participa, stră- 
duindu-mă să reprezint cu cinste culorile 
patriei noastre dragi în marile compe
tiții internaționale.

Cinstea ce mi s-a făcut mă mobili
zează în mod deosebit pentru marca con
fruntare din sportul luptelor, campiona
tele europene care vor avea loc in cu- 
rînd.

Și eu ca și alți sportivi nu uit nici 
un moment că toate succesele sportului 
românesc se datoresc minunatelor con
diții de pregătire ce ne-au fost asigu
rate de partid. Este de datoria noastră 
să răspundem și pe viitor cu victorii de 
prestigiu acestei griji părintești.

FRANCISC BOLA
maestru emerit al sportului 

n

Roman, Andronic Suciu

sportivă a combinatului

ță, Valeriu 
etc.

Asociafia 
nostru se numește „Chimia", Ea este 
nou iniiințată și crește o dată cu 
noile fabrici ce se înaltă aici. Pină 
acum două săptămîni, spre exemplu, 
ea număra 247 de membri UCFS. As
tăzi, .Chimia" are aproape 300 și an
gajamentul consiliului este ca pină 
la 8 Mai numărul tinerilor cuprinși 
în această asociație să crească la 
450. Toți sportivii „Chimiei" partici
pă Ia numeroase întreceri de fotbal, 
handbal, tenis de masă, volei, box, 
șah, baschet ș.a. Concursurile organi
zate in cadrul asociației Chimia sini 
urmărite de sute de suporteri. Ele 
devin din ce in ce mal îndrăgite, 
mai pasionante-și-atrag pe terenul 
de sport tot mai multi muncitori ai 
„cetății chimiei" din Tg. Mureș.

ION PĂUȘ-coresp.reg.

An ae an, prin grija partidului și statului, la dispoziția sportivilor noștri sînt puse baze moderne de antrenament și întreceri, 
lată, în imaginea de față, o vedere de ansamblu a bazinului de dimensiuni olimpice din parcul sportiv Dtnamo, din Capitala.
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’ Noi „Antrenori emeriti"
1
I și „Maeștri emeriti
* ai sportului"

I De la stingă la dreapta: Lucian 

Popescu și Constantin Herold — 
| antrenori emeriți, Alexandru Apol- 
. zan, Gheorghe Băcuț, Tiberiu Bone, 
8 Francisc Boia, Mariana Bunescu 
I (rîndul I), Valeria Calinoiu, Gheor

ghe Constantin, Mircea Costache I, 
Alexandru Ene, Sonia Iovan, Du
mitru Macri, Mihai Nedef (rîndul 

I II), Ion Nunweiller, Titus Ozon, 
| Gheorghe Pahonțu, Ioan Ponova, 

Elena Leuștean-Popescu, Ion Tiriac, 
Ion Voinescu, Vasile Zavoda (rîn
dul III) — maeștri emeriți ai spor-

| tului.

L _-_
Astăzi, la Toulouse, luni, la București UNDE MERGEM?

UN EXAMEN DIFICIL PENTRU RU6D1ȘTII NOȘTRI SÎMBĂTĂ 30 APRILIE

aupi-amiaza la Loulouse și 
luni air:uDC3iâ la București, rugbiștii 
români susțin un triplu și dificil exa
men în compania unor puternice selec
ționate franceze. în Franța se dispută 
meciul Pirinei —București (seniori), iar 
in Capitală București—Pirinei (juniori) 
și întîlnirea dintre echipa clubului spor
tiv Steaua București și Selecționata Ar
matei franceze.

Lotul Capitalei a fost format din ju
cători de la Gririța Roșie și Dinamo. 
Cit privește formația Pirineilor, ea cu
prinde multe nume -sonore”, care au 
demonstrat o formă bună în acest se
zon. Evident, meciul de la Toulouse 
este proba cea mai grea din acest triplu 
examen. Anul trecut, reprezentativa 
Bucureștiului a obținut victoria cu 
11—10 (8—10).

întrecuți în 1965 la Montauban cu 
19—8 (14—5), juniorii Capitalei au 
prilejul de a demonstra că rugbiul bucu- 
reștean dispune de cadre tinere de nă
dejde. Eforturi serioase sînt imperios 
necesare avînd în vedere forța de joc 
a adversarilor, care au realizat recent 
performanțe de certă valoare. Așteptăm 
de la juniorii bucureșteni un joc fru
mos și eficace, care să le asigure în 
egală măsură victoria și aplauzele pu
blicului spectator.

Și cea de a treia confruntare rugbis- 
tică româno-franceză stîrnește un mare 
interes și se anunță foarte deschisă. 
Pe de o parte — lidera clasamentului 
categoriei A, pe de alta — o formație 
cu jucători din echipe franceze de 
primă mînă. Avem convingerea că e- 
cchipa Steaua ne va oferi satisfacția 
unei evoluții pe măsura prestigiului de 
care se bucură.

Le urăm rugbiștilor bucureșteni suc
ces în acest triplu și dificil examen de 
maturitate !

Fază dinamică din meciul București- 
Pirinei (seniori) de anul trecut, înche
iat cu victoria selecționatei Capitalei 
(11—10): o tușă cîștigată de bucureș
teni prin splendida săritură a lui Șerban.

Foto; Paul Romoșan

Un nou lider în turneul internațional de șah
Runda a șasea a turneului a pro

movat un nou lider al clasamentului: 
Bednarski (Polonia). De fapt, tînărul 
maestru polonez s-a așezat ieri la 
masa de joc fiind deja in posesia 
prunului Ioc pe tabel. El cîștigase 
un punct prețios în întrerupta din 
seara precedentă, cu Kavalek, ce
dată fără joc de acesta într-o pozi
ție fără speranță. în partida de ieri, 
adversarul lui Bednarski a fost ru
tinatul maestru internațional Czer- 
niak. Acesta — în „serie" de remize 
— a convenit la împărțirea punctului 
și cu noul lider, după numai 17 mu
tări.
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Singurul care mai putea să ame
nințe poziția fruntașă a lui Bednarski 
era Fl. Gheorghiu (Korcinoi fiind 
liber ieri). Dar în partida cu reduta
bilul Kavalek, campionul nostru a 
jucat destul de neglijent, a riscat în 
deschidere, permițînd adversarului 
său (cu negrele) să ia inițiativa. Cu 
rocada străpunsă, ou doi pioni mai 
puțin și amenințat de pierderea unei 
calități, fostul lider a trebuit să ce
deze la mutarea 26.

Nici ceilalți jucători ai noștri nu 
s-au comportat ieri la înălțime. <3hi- 
tescu a fost învins net de Minici, 
Neamțu a pierdut la Garcia, greșind 
într-o poziție superioară, iar Soos 
s-a arătat prea prudent în fața lui 
Matulovici, care a obținut o remiză 
în momentul eînd era dominat po

zițional. Tot remiză, partida Kolarov 
—Pavlov.

Au întrerupt jocul Ciocîltea și 
Parțos, primul menținînd un pion în 
plus, dar nebunii de culori diferite 
anunță un final dificil.

Iată cum se prezintă clasamentul: 
Bednarski 5—1, Korcinoi 4—1, 
Gheorghiu 4—2, Matulovici și Czer- 
niak 372—1 % < Ciocîltea 3—1, Soos 
3—3, Kavalek 2l/i—372, Minici și 
Kolarov 2—3, Ghițescu 2—A, Partos 
și Garcia P/2—3%, Pavlov l*/2—4%, 
Neamțu 1—4.

Azi parti-oipanții au zi de odihnă, 
tar mîine turneul se reia cu dispu
tarea rundei a șaptea.

RD. V.

• RUGBI. — Teren Tineretului IV, ora 17,30: I.C.F — I.P.G.C 
teren Vulcan, ora 17,30 : Vulcan—Politehnica — meciurf^pn cadr 
campionatului categoriei B.

• BASCHET. — Sala Floreasca, ora 18: Politehnica—Steaua (m.
® POLO. — Bazinul Dinamo, de la ora 17,30 : Progresul Bucure:

— Cuba.

DUMINICĂ 1 MAI

® FOTBAL. — Stadionul Republicii, ora 18 : Ș.S.E. nr. 2 Bu: 
rești — Ș.S.E. Tîrnovo, Bulgaria (juniori) ; ora 19,30 : Steaua 

Vasco da Gama (Brazilia).
• ȘAH. — Sala Sindicatului salariaților din învățămînt (B 

„Gh. Gheorghiu-Dej“ nr. 32), ora 16,30 : runda a VII-a a turneul
internațional.

LUNI 2 MAI

• VOLEI. — Teren Progresul, ora 11 : Progresul — Voința 1 
Ciuc (f. II), în cadrul campionatului categoriei A.

• FOTBAL. — Stadionul Dinamo, ora 9,15 : Dinamo București 
Electrica Fieni (juniori), ora 11 : Dinamo Victoria — Dinamo Baci 
(cat. B), ora 17 : Dinamo București — Dinamo Pitești (cat. A’ 
stadionul Politehnica ora 11.: Știința București — Progresul Brăi 
(cat. B) ; teren Timpuri Noi, ora 11 : Flaaawa roșie București ■ 
Electrica Fieni (cat. C) ; teren Laromet, ora 9 : Telinometal — M, 
talurgistul București (juniori) ; stadionul Giulești, ora 11,30 : Răpi
— Portul Constanța (juniori); teren Veseliei, ora 9,15 : .Dinan
Victoria — Steaua (juniori). 3R

® ȘAH. — Sala Sindicatului salariaților din învățămînt, ora 16,3 
runda a VIII-a a turneului internațional.

• ATLETISM. — Stadionul Dinamo, de la ora 15 : Dinamo ■ 
Rapid—Cluj (campionatul pe echipe, cat. A) ; stadionul Republic 
de la ora 16,30 : reg. București — Galați (campionatul pe echip 
cat. B) ; stadionul ,,23 A.ugust“, de la ora 8,30 : meciul dintre Ș.S. 
București și Ș.S.E. Tîrnovo (Bulgaria).

® RUGBI. — Stadionul Republicii, de la ora 10 : București ■ 
Pirinei (juniori), de la ora 12 : Steaua — Selecționata Armatei frai 
ceze. în pauze demonstrații de călărie, ciclism și aeromodelism.

® NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, de la ora 10 și de la ora 17,3 
concurs de primăvară pentru juniori.

® HANDBAL. — Teren Giulești, de la ora 10 : Rapid — Timiș 
Lugoj (m) și Rapid — Lie. nr. 4 Timișoara (f) — în seria I a cat 
goriei A.

ÎN PARCUL HERĂSTRĂU
® 10—12,30 demonstrații de tenis de câmp • 9,30—12,30 (ten 

nurile clubului Metalul) „Cupa tineretului" la tenis ® 9—12,00 ■ 
volei pe terenurile clubului Progresul • 9,30—12,30 — fotbal • 
meciuri oficiale pe terenurile clubului Progresul ® Handbal (ter 
nurile clubului Progresul) — meciuri din campionatul orășenesc (9- 
13,00) ® „Cupa tineretului" la canotaj (9—14,00).

ÎN PARCUL SPORTIV DINAMO

Clubul sportiv Dinamo a asigurat pentru ziua de 2 mai un b 
gat și atractiv program ce se va desfășura pe toate terenurile pa 
cului sportiv din șos. Ștefan cel Mare.

• Rugbiștii, voleibaliștii, jucătorii de tenis și de handbal v 
participa la întrecerile dotate cu „Cupa 8 Mai".

• La ora 15,00 se va da startul în primele probe ale întrec 
rilor atletice dintre Universitatea Cluj, Rapid București și Dinan 
(campionatul republican pe echipe) la care participă, printre alț 
campioana olimpică Mihaela Peneș, precum și atleții fruntași Ioai 
Petrescu, Zoltan Vamoș, N. Mustață, C. Bloțiu.

• Amatorii de fotbal vor avea prilejul să urmărească un pr 
gram de întîlniri oficiale care începe la ora 9,30 cu partida de j 
niori dintre Dinamo București și Electrica Fieni, continuă cu m 
ciul de cat. B dintre Dinamo Victoria și Dinamo Bacău și se î: 
cheie cu întîlnirea de cat. A (ora 17) : Dinamo București — Dinan 
Pitești.

PE STADIONUL REPUBLICII
în dimineața zilei de 2 mai se vor desfășura o serie de într 

ceri sportive interne și internaționale.
• Ora 10: meciul dintre selecționatele de rugbi ale Buc:

reștiului și Pirineilor (juniori). ri"
® Ora 11,30 : demonstrație de călărie.
'• Ora 12 : meciul dintre echipele de rugbi ale clubului Steai 

și Armatei franceze. în pauzele dintre reprize — demonstrații i 
ciclism și aeromodelism.



Rapid-Ț.S.K.A. 3-0,
in 72 de minute!

duminică: o NOCTURNĂ FOTBALISTICĂ DE MARE
ATRACTIVITATE: STEAUA-VASCO DA GAMA 

luni: Etapa a 19-a cu semnele ei de întrebare

Atac finalizat și punct înscris de Grigorovici dintr-o pasă primită 
„ca la carte" de la Drăgan (nr. 3).

Un vis împlinit: finala masculină a 
ediției de anul acesta a „Cupei campio
nilor europeni* la volei o vor juca două 
echipe românești! Vom avea deci finala 
rj^ănească a „C.C.E.“ pe care atît de 
fierbinte ne-am dorit-o, finala pe care 
echipele noastre fruntașe RAPID și 
DINAMO ne-au promis-o! După Dinamo 
București, devenită finalistă acum o săp- 
tămînă prin victoria din Cehoslovacia îm
potriva echipei Dukla Kolin, ieri s-a 
calificat pentru meciul decisiv al com
petiției și campioana țării, Rapid Bucu
rești, eliminînd-o pe campioana U.R.S.S., 
Ț.S.K.A. Moscova Ia un scor categoric:
3—0 (9, 10, 8). BRAVO, RAPID!

Rapidiștii, inteligent dirijați de an
trenorul I. Ponova, au folosit formația 
PLOCON, NICOLAU, DRĂGAN, GRI
GOROVICI (FERARIU), UDIȘTEANU, 

- MINCEV (FERARIUJ, cărora li se cu
vine pe deplin evidențierea „in corpore" 
pentru măiestria și ardoarea cu care au 
luptat. Ei au înfăptuit victoria într-o oră 
și 12 minute de joc, net superior celui 
desfășurat de oaspeți și viu aplaudat 
de spectatorii care au umplut pînă la 
refuz sala Floreasca. Un joc splendid, 
care a avut ca atribute combativitatea 
maximă, forța de mobilizare care le-a dus 
faima feroviarilor, mișcarea remarcabilă 
în teren, apărarea dîrză din linia a doua, 
plus coordonarea (DRĂGAN!), atacul

M E
(Urmare din pag. 1) 

Petrescu (care a fost și un bun cro
nicar sportiv), George Călinescu 
(un bun înotător) sint cîteva e- 
xemple.

— Ce rol considerați câ are 
sportul în educarea și pregăti
rea multilaterală a tinerei țjene- 
ratii ?

— Un rol major. El trebuie să se 
bucure Insă de cea mai atentă su
praveghere și îndrumare, atît din 
partea proiesorilor, mai ales cei de 
educație fizică. Este bine ca fiecare 
tînăr să practice un sport pentru 
a-și căli organismul, pentru a-i mări 
rezistența la îmbolnăviri, pentru a 
avea un corp frumos, proporționat, 
armonios și, în sfîrșit, pentru a dis
pune de un intelect pe măsura unui

Foto : A. Neagu

iute și variat. în care s-au impus, In 
ordine, UDIȘTEANU, GRIGOROVICI, 
PLOCON, NICOLAU, și, în fine, bloca- 
jul (îndeosebi linia GRIGOROVICI-DRĂ- 
GAN-NICOLAU). ȚJS.K.A. a avut cei 
mai buni oameni ai săi în Voskoboinikov, 
Cesnokov, Kligher și Sibiriakov. Oaspe
ții au jucat mai slab în defensivă și la 
dublarea atacului, dar mai bine decît 
de obicei în compartimentul ofensiv, unde 
nu forța atacurilor a predominat, ci fi
nețea lor, contracarată însă ferm de du
blajul efectuat de echipa noastră la blo
caj, capitolul în care, o dată mai mult 
Rapidul a strălucit. Mulțumită blocaju
lui au și reușit de altfel rapidiștii a- 
proape întotdeauna, fie să se distanțeze, 
fie să iasă din perioade de impas. Iată 
evoluția scorului : 4—0, 4—4, 5—4, 
5—5, 6-5, 6 8, 11—8. 11—9. 15—9;
4— 0, 4—2, 5—2, 5—3, 8—3, 8—4, 
10—4, 10—6, 12—6, 12—9, 14—9, 
14—10; 15—10; 0—6, 3—6, 3—7, 
12—7, 12—8, 15—8.

Învingătoare în tur Ia Moscova cn
5— 2 (72—60), Rapid s-a calificat în 
finala ,,C.C.E.“ cu scorul general de
6— 2 (117—87).

Partida de ieri seară de la Floreasca 
a fost condusă foarte bine de arbitrii 
F. Peeters (Belgia) și V. Arhire (Ro
mânia).

CONSTANTIN FAUR

N S S A N
astfel de fizic. Cei care au trecut 
de vîrsta adecvată sporturilor mai 
„grele" găsesc în munte un prilej 
de dublă satisfacție: recrearea și 
minunatul peisaj alpin. Academicia
nul Alexandru Rosetti, unui dintre 
nelipsiții oaspeți ai „înălțimilor", 
îmi spunea: „Ritmul pașilor în 
munți mă ajută să gîndesc". Intor- 
cîndu-mă la tineri, aș recomanda 
ca aceștia să fie îndrumați spre 
sporturile de echipă, care contri
buie la stabilirea de relații de prie
tenie, dezvoltă spiritul colectiv și 
convinge individul să pună intere
sele colective mai presus de inte
resele sale

— Deci, sportul are o menire 
multiplă. Dă sănătate fizică, psi
hică și morală.

Echipa Vasco da Gama evoluează mîine seară 
pe gazonul de la „Republicii". In numerele tre
cute ale ziarului nostru fotbaliștii brazilieni au fost 
prezentați cititorilor, așa că orice adăugire ni se pare 
de prisos. Ceea ce trebuie reamintit celor ce vor să-i 
vadă „la lucru' este doar grija pe care trebuie să o 
aibă pentru procurarea de... bilete, căci ori de cite ori 
ne-a vizitat o echipă braziliană, spectatorii bucureșteni 
au umplut tribunele pînă la refuz. Și în majoritatea 
cazurilor n-au regretat.

O garanție în plus la reușita spectacolului o oferă 
prezenta în „arenă* a fotbaliștilor de la Steaua care, 
dacă vor prinde o... seară bună, se vor ridica fără 
îndoială, în ansamblu, la valoarea reputatei echipe 
din „țara cafelei”. Nocturna internațională de pe „Re
publicii" este așteptată cu atît mai mult interes cu cit 
acesta este singurul meci pe care „Vasco" îl susține 
în țara noastră.

Brazilienii ne vor reține atenția duminică seara. Luni 
însă, în actualitate reintră marea întrecere a campio
natului. Etapa a 19-a programează șase partide (Side- 
rurgistul — Steaua, amînat) cu mai multe „capete de 
afiș" care trebuie privite din diferite unghiuri: pentru

șefie sau retrogradare, ca și pentru un loc ferit de 
emoții în clasament. în fruntea clasamentului continuă 
lupta indirectă pentru supremație între Petrolul și 
Rapid. în timp ce bucureștenii „n-au voie" să piardă 
la Brașov (dacă vor să mai spere la titlu), Petrolul 
joacă acasă cu Farul : avantaj Petrolul. Cu toate că 
echipa ploieșteană dă semne de oboseală, ea va găsi, 
credem, resarse fizice să-și păstreze locul în clasament, 
deși Farul (sub spectrul retrogradării) vine puternic 
din urmă. Atractive se anunță și jocurile dintre stu
denții timișoreni și clujeni, ca și al celor două „surori' 
dinamoviste. La Arad, U.T.A., după o suită de jocuri 
nesatisfăcătoare, are prima șansă în întîlnirea cu Știința 
Craiova, în vreme ce pe stadionul din dealul Copoului 
din Iași, C.S.M.S.-ul merge „solo" la Pronosport.

Nu sint însă excluse surprizele, căci nu calculele 
hîrtiei au ultimul cuvînt în fotbal. Deci să așteptăm.

In încheiere, iată programul complet al celei de-a 
19-a etape a campionatului : Steagul roșu — Rapid, 
Petrolul — Farul, Politehnica Timișoara — Universi
tatea Cluj, Dinamo București — Dinamo Pitești, C.S.M.S. 
— Crișul,

C. M.

Prin telefon, de la corespondenții noștri

PREGĂTIRI PENTRU ETAPA DE LUNI
PROBLEMA ZILEI LA PETROLUL : 

REOMOGENiZAREA
Ca și celelalte echipe care au dat 

jucători formațiilor românești ce au 
jucat în aceste zile în străinătate, 
și la Petrolul Ploiești s-a ridicat 
problema reomogenizării echipei, 
într-adavăr, Petrolul a avut patru 
jucători plecați în R.P.D. Coreeană, 
patru la Budapesta, iar doi au ju
cat la Eisenstadt, în meciul dintre 
echipele de tineret ale României și 
Austriei. Acasă, la Ploiești, au ră
mas doar Sfetcu, Crișan, D. Mun- 
teanu, Drăgan, Frâțilă, Dridea II și 
Dincuță. Abia în cursul dimineții 
de azi se vor reuni toți jucătorii 
echipei din Ploiești. După cum ne-a 
comunicat tov. Gh. Urich, președin
tele secției de fotbal, formația pen
tru meciul cu Farul va fi alcătuită 
luni, înainte de joc.

FRATILÂ REINTRA LA DINAMO 
BUCUREȘTI

Antrenorii dinamoviștl Angelo Ni- 
culescu și Traian Ionescu nu au al
cătuit încă echipa pentru partida de 
luni. De ce ? 5 jucători au fost la 
Budapesta iar 7 au făcut parte din 
selecționata cluburilor bucureștene 
care a jucat în R.P.D. Coreeană. La 
club nu au rămas decît Utu, Stoe- 
nescu, Pirvu, E. Petru, Grozea, Hai- 
du. Dumitrache și Frățilă. Cu toate 
acestea, sportivii rămași la București 
s-au pregătit în continuare, accentul 
pregătirilor punindu-se pe antrena
mentul individual și menținerea for- 
met Marți, fotbaliștii dinamoviști, 
completindu-și echipa cu jucători de 
la Dinamo Victoria și Dinamo Obor, 
au jucat Ia Cîmpina, cu Poiana, și 
au cîștigat cu 4—2 (1—2). Frățilă a 
marcat cele 4 goluri. E va reintra în 
formație pentru meciul cu Dinamo 
Pitești Formația definitivă va fi sta
bilită înaintea jocului
LA RAPID - INCERTA FOLOSIREA 

LUI DUMITRiU

Ca și Dinamo, Rapid București a 
avut o serie de jucători plecați atît 
la Budapesta, cit și la Phenian. As
tăzi urmează să aibă loc un antre
nament de reomogenizare a echipei. 
Pentru jocul de la Brașov este nesi
gură participarea lui Dumitriu, ușor 
accidentat. Joi, Rapid a întîlnit, in
tr-un joc școală, formația Abatorul 
din campionatul orășenesc. Scorul 
de 3—1 în favoarea gtuleștenilor 
nu spune prea multe, întrucît au fost

A...
— Și aceasta se reflectă în longe

vitatea celor care fac sport, atît 
ca sănătate corporală, cît și ca pu
tere de muneă la vîrste destul de 
înaintate

— După cum știm, dv. ați 
desfășurat o intensă activitate 
de propagandă sportivă prin 
conferințe, prefațări de cărți 
sportive etc. Veți continua și 
în viitor această muncă?

— Intenționez ca intr-un viitor 
apropiat să public o carte despre 
frumusețile turistice ale României. 
Și „alpinismul" mi-a procurat un 
material destai de bogat: ...IN COR- 
PORE SANO.

Interviu consemnat de
AUREL BREBEANU 

folosiți foarte multi juniori. „11 "-le 
care va juca la Brașov va fi alcătuit 
după antrenamentul de azi,

MULTĂ POFTĂ DE JOC 
LA UNIVERSITATEA CLUJ

Studenții au jucat joi cu Unirea 
Dej, arătînd multă poftă de joc. 
Scor : 7—2 (4—0) pentru clujeni. Au 
marcat: Ivansuc, Marcu, V. Alexan
dru (2), Szabo (2) și Mustățea, res
pectiv Boldiș și... portarul Servațius, 
din penalti. Pentru partida cu Poli
tehnica Timișoara se preconizează 
următoarea formație : Gaboraș (Mo- 
guț) — Szoke (Mustățea), Pexa, Anca,

Pentru întîlnirea internațională de 
fotbal STEAUA — VASCO DA 
GAMA s-a editat un Interesant pro
gram, din al cărui conținut mențio
năm :

— Brazilia la campionatul mondial 
de fotbal.

— ...Și acum, Vasco da Gama.
— De 10 ori campioană a Brazi

liei.
— Steaua, de 6 ori icamplonatul” 

și „cupa”.
— Palmaresul echipelor care joacă 

în etapa a XI X-a a campionatului 
categ. A.

— Știți fotbal ? Aveți ocazia s-o 
dovediți !

— Caleidoscop, cuvinte încrucișate, 
etc.

Cîmpeann — V. Alexandru, Oprea — 
Ivansuc, Marcu, Adam, Szabo (M 
Bretan). (L BRAȚ AN).
5 ANTRENAMENTE PE SĂPTAMINĂ 

LA POLITEHNICA TIMIȘOARA
întreruperea campionatului a fost 

folosită din plin de antrenorii și 
fotbaliștii Politehnicii Timișoara. Se 
pare că roadele s-au văzut în par
tida de joi, de la Subotica (Iugo
slavia), cîștigată de timișoreni cu 
4—1, după un joc bun. (P. ARCAN).

FARUL VREA SA CTSTIGE 
LA PLOIEȘTI

în această săptămînă, antrenorii 
echipei constănțene au pus un ac
cent deosebit pe linia de atac. De 
altfel, se speră că reintroducerea 
lui Bukossi în cvartetul ofensiv, va 
da o notă sporită de agresivitate 
atacului. Meciul de la Ploiești se 
anunță foarte dificil, dar — așa cum 
speră atît antrenorii, cît și jucătorii 
Farului — nu numai pentru oaspeți, 

După cum se vede, trasul la poartă constituie un moment important 
în antrenamentul fotbaliștilor de la Vasco da Gama

ci și pentru gazde. „Partida va îi 
decisă de jucătorii de Ia mijlocul 
terenului. Dacă Iancu și Koszka vor 
corespunde, credem că vom cîștiga", 
ne-au declarat ei. Va fi aliniată for
mația : Manciu — Pleșa, Tîlvescu, 
Costin, Dumbravă — Koszka, Iancu 
— Kallo, Biikossi (Tufan), Manola- 
che, Ologu (L. BRUCKNER).

C.S.M.S. IN CĂUTAREA 
UNEI FORMULE DE ATAC

In perioada de pauză, antrenorii 
Botescu și Beraru s-au ocupat în mod 
special de atacul echipei ieșene. Pînă 
la urmă s-a ajuns la concluzia că 
formula : Matei-Lupulescu-Cuperman- 
Incze IV este cea mai eficace. De 
aceea, pentru partida cu Crișul, an
trenorii au alcătuit următoarea for
mație : Constantinescu — V. Popes
cu, Pop, Vornicu, Deleanu — Ștefă- 
nescu, Romilă (Humă) — Matei, Lupu- 
lescu, Cuperman, Incze IV. (D. DIA- 
CONESCU)

STEAGUL ROȘU
NU VA SCHIMBA ECHIPA

„Va fi un joc foarte greu pentru 
noi, deoarece întîlnim o formație de 
valoare. Ne vom strădui să jucăm 
pe măsura adversarului nostru", 
ne-a declarat antrenorul S. Ploeștea- 
nu, referindu-se la meciul cu Rapid 
București. Pregătirile stegarilor au 
fost efectuate cu multă minuțiozitate, 
insistîndu-se asupra jocului de an
samblu. Echipa care va fi aliniată nu 
se va deosebi cu nimic de cea care, 
în ultima etapă disputată, a cîștigat 
în deplasare, la Arad. (C. GRUIA).

DINAMO PITEȘTI
S-A ANTRENAT CU PROGRESUL
în cadrul pregătirilor pentru me

ciul cu Dinamo București, dinamo- 
viștii piteșteni au susținut miercuri 
un util meci de verificare în com
pania liderului seriei I a categoriei 
B, Progresul București. Bucureștenii 
au fost un foarte bun partener de 
joc, opunînd echipei gazdă o dîrză 
rezistență. Meciul a fost plăcut de 
urmărit, datorită, în special, nume
roaselor faze palpitante la poartă. 
Scorul meciului ; 3—1 pentru Dinamo 
Pitești. Autorii golurilor : Ionescu (2) 
și Naghi (din 11 m) pentru Dinamo 
Pitești, și Baboie pentru Progresul. 
De la gazde, o frumoasă impresie au 
lăsat Naghi, Pop, I. Popescu și Nicu- 
lescu. (D. ȘTEFĂNESCU).

Foto : V. Bageac



CARNET COMPETIȚIONAL PROMISIUNI LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI ATLETIC

Capul de afiș al etapei campio
natului republican masculin este 
deținut de meciul Steaua — Poli
tehnica București (azi la ora 18 în 
*ala Floreaisea), echipe care au fur
nizat de-a lungul anilor jocuri spec
taculoase, echilibrate, indiferent de 
pozițiile ocupate de ele în clasa
ment. Dintre celelalte partide care 
se vor desfășura azi și luni în ca
drul penultimei etape a returului, 
deosebit de importante pentru evi
tarea retrogradării sînt cele dintre 
Farul și Universitatea Timișoara, 
Steagul roșu Brașov și Știința Tg. 
Mureș. Iată însă programul com
plet al etapei (în paranteze sînt 
trecute rezultatele din tur): Steaua 
— Politehnica București (78—72), 
Farul — Universitatea Timișoara 
(45—70), Dinamo Oradea — Aurul 
Brad (41—40), Steagul roșu Bra
șov — Știința Tg. Mureș (77—99), 
Știința Galați — Universitatea Cluj 
(78—104). Meciul Dinamo Bucu
rești — Rapid a fost amînat pentru 
12 mai.

în campionatele republicane de 
volei de categorie A (masculin se
ria I, masculin și feminin seria a 
n-a), programul etapei cuprinde 13 
meciuri. Unul dintre acestea. Trac
torul — Minerul B. Mare, m. I, 
re va disputa astăzi La Brașov, cele
lalte — luni 2 mai : masculin, se
ra I — la Constanța (F arul — 
Steaua), Cluj (Politehnica — Poli
tehnica Brașov), Brăila (Progresul— 
Politehnica Timișoara), Ploiești (Pe
trolul — Știința Galați); masculin, 
seria a Il-a: la Timișoara (Înainte— 
I.C.F. București), Tg. Mureș (Știin
ța — Progresul București), C. Turzii 
(Ind. sîrmei — Alumina Oradea), 
Bacău (Viitorul — C.S.M.S. Iași), 
Craiova (Electroputere — Știința 
Petroșeni); feminin, seria a II-a i 
la Arad (Sănătatea — Știința Tg. 
Mureș), P. Neamț (Țesătura — Pro
gresul Tîrgoviște) și la București 
(Progresul — Voința M. Ciuc).

Cele mai interesante partide de 
tuni, ale căror rezultate prezintă 
deosebită însemnătate pentru con
figurația clasamentelor, acum, în 
fa™ finală a campionatelor, sînt: 
Politehnica Cluj — Politehnica Bra
șov, Progresul Brăila — Politeh
nica Timișoara (m. I), înainte Timi
șoara — I.C.F. București, Ind. sir- 
mei C. Turzii — Alumina Oradea 
(m. II), Sănătatea Arad — Știința 
Tg. Mureș și Progresul București — 
Voința M. Ciuc (f. II).

HANDBAL

Activitatea competițională conti
nuă luni și marți atît în categoria 
A, cft și în campionatele de ju
niori și de calificare.

• în categoria A, luni se dispută 
Jocurile etapei a XlV-a din seria 
feminină (la băieți, partidele au 
fost amînate pentru data de 19 
mai), precum și din seriile secunde. 
Un joc important pentru locurile 
fruntașe este cel dintre Rapid și 
Lie. nr. 4 Timișoara ; în schimb, 
rezultatul întâlnirii Voința Odor- 
hei — Rulmentul interesează ex
clusiv „coada" clasamentului. Me
ciul Tractorul Brașov — Universi
tatea București a fost amînat pen
tru o dată oare va fi stabilită ul
terior. Din seriile secunde merită 
reținute, în special partideleț 
Constructorul Timișoara — Voința 
Sighișoara și Favorit Oradea — 
Progresul București (f), Cauciucul 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej — C.S.M.S. 
Iași, Metalul Copșa Mică — C.S.M. 
Reșița și Rapid București — Timi
șul Lugoj.

• Ultimele jocuri din campiona
tul de juniori, înaintea turneului 
final, au dat cîșbig de cauză echi
pelor favorite : S. S. E. Buzău — 
SJS.E. Brașov 21—15, S.S.E. Tg. Mu
reș — Constructorul Timișoara 
29—8, C.S.M.S. lași — S.S.E. nr. 2 
București 10—11, C.F.R. Cluj —
S.S.E. Petroșeni 16—21 la juniori; 
S. S. E. Sibiu — S. S. E. Constanța 
13—6, Voința Brăila — S. S. E. nr. 2 
București 5—10, S. S. E. Arad — 
S. S. E. Petroșeni 14—3 și S. S. E.

Numărul următor al ziarului 
nostru va apare marți 3 mai, la 
ora obișnuită. Rugăm pe cores
pondenții care au de transmis 
redacției rezultate de la compe
tițiile sportive din țară, să tele
foneze luni 2 mai, ÎNCEPÎND DE 
LA ORA 14.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4960

Ploiești — S. S. E. Bistrița 8—6 la 
junioare. De subliniat că învingă
toarele (care, cu excepția echipelor 
S. S. E. Ploiești — fete și S. S. E. 
nr. 2 — băieți, s-au calificat pen
tru finale) sînt numai formații ale 
școlilor sportive. Astăzi, sîmbătă, 
se dispută un joc: S. S. E. Con
stanta — S. S. E. nr. 2 București 
(m),' iar luni Start Tg. Mureș —
S.S.E. Ploiești (f),

O Cite va rezultate din calificare : 
Inst. pedagogic Bacău — Textila 
Cisnădie 21—17 și 14—32, Voința 
Brăila — Marina Constanța 8—13 
si 11—11, Voința Călărași — A.S.A. 
Ploiești 16—28 si 13—34 Ia seniori, 
S. S.E. Deva — Textila Sighișoara 
2—11 și 6—12 Ia senioare. Luni și 
marți vor avea loc partidele : Elec
troputere Craiova — Marina Con
stanța (m) și Voința Brăila — Con
fecția Călărași (f).

I-a sfîrsitul săptamînii trecute -
s-au încheiat întrecerile echipelor

pentru sferturile de
finatâ a_e camo _o. -c- tu_ u. recxiOiicam

Doar în uităma rundă, în care au
tie o serie de iutii-

niri decisive. au fost desemnate
cele patru ecilipe bucureștene care
vor lua parte in etapa următoare
a C0ii-0e...-Ci — semlx _naia.

Iară rezultatele ultimei runde :
Construetorul — Universitatea I ,
4-2 (Voiculescu — Gheorghiu ’A-'A. j
Botez — Urseanu IA-’/î, Stanciu —
Alexandrescu 1-0, Țucă — Pantazi
0-1, Nicolau —- Brantsch 1-0, Teo- j
dorescu —■— V'idrascu 1-0); Banca
de Investiții — Spartac 3-3 (Puș- |
cașu —• I. Bă.ănel 1-0, Nacnt
Gnițescu 0-1, Gavrflă L — Geor
gescu 1-0, Bozdoghină — Bondoc 
0-1, Răducanu — Polihro.niade 0-1, 
Desmîreanu — Sutiman 1-0); Uni
versitatea II — Electronica !/2-5 ’/2.

Clasamentul final: 1. Electronica 
18 puncte; 2—3. Constructorul și 
Banca de investiții 17*/2 p ; 4. Uni
versitatea I 16 p ; 5. Spartac 15‘/2 P ; 
6. Universitatea II 5 */2 p.

T. NICOARĂ

POPICE

Campionatul republican de popi
ce pe echipe ediția 1965—1966 a 
ajuns în faza finală. Formațiile | 
Rapid București, Laromet Bucu
rești, Hidromecanica Brașov, Voința 
Tg. Mureș, Voința Ploiești (femi
nin), Flacăra Cimpina, Olimpia 
Reșița, Petrolul Ploiești, Unirea 
Roman și Constructorul București 
(masculin) se vor întîlni între 6—8 
mai în ultimul act al acestei com- ; 
petiții. întrecerile feminine se vor i 
desfășura pe noua arenă Progresul - 
din Pitești, iar cele de băieți pe j 
arena asociației sportive C.F.R. din 
Brașov.

După cum se poate vedea. în fi
nala pe țară s-au calificat o serie 
de echipe valoroase.

Ultimele dispute ale campionatu
lui vor constitui și o utilă verifi- j 
care a gradului de pregătire atins 
de jucătoarele și jucătorii vizați . 
pentru apropiatele „mondiale", ceea i 
ce ne îndreptățește să sperăm că i 
lupta pentru cucerirea titlurilor va 
fi aprig disputată.

Echipele vor evolua în cîte două ! 
manșe (tur-retur), iar formația care , 
va totaliza cel mai mare număr de i 
popice doborâte în cele două evo- i 
Iuții va fi desemnată campioană a 
țării. Ordinea intrării pe pistă — 
stabilită prin tragere la sorți — 
este următoarea : feminin : Voința 
Ploiești, Rapid București, Hidrome
canica Brașov, Laromet București, 
Voința Tg. Mureș ; masculin : Uni
rea Roman, Constructorul Bucu
rești, Flacăra Cimpina, Olimpia 
Reșița și Petrolul Ploiești. Se joacă 
la probele clasice de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte bărbați. I 
Arbitrii principali sînt Petre Tudo- i 
ran (Ploiești) la fete și Lambru 
Bejan (București) la băieți.

După cum am mai anunțat, deoarece 
etapele categoriilor A și B se desfă
șoară luni 2 mai, rezultatele concursu
lui Pronosport nr. 18 vor fi cunoscute 
integral luni 2 mai 1960 la orele 20.

Termenul de depunere a buletinelor 
considerate cîștigătoare rămîne același, 
adică joi 5 mai în orașele de reședință 
regională și miercuri 4 mai în celelalte 
localități.

Iată acum programul concursului Pro
nosport nr. 19 de duminică 8 mai 1966: 
I. Dinamo București—Steaua, II. Fa
rul—Steagul roșu, III. Știința Craiova— 
Dinamo Pitești, IV. Petrolul—C.S.M.S. 
Iași, V. Universitatea Cluj—U.T.A., VI. 
Crișul Oradea—Politehnica Timișoara, 
VII. Progresul Brăila—Ceahlăul Piatra 
Neamț, VIII. C.S.M. Sibiu—A.S.A. Tg. 
Mureș, IX. Atalanta—Milan, X. Brescia 
—Bologna, XI. Cagliari—Napoli, XII.

Primele concursuri ale anului 1966 
au prilejuit afirmarea unor tinere ta
lente. Intre acestea, primul loc credem 
că i se cuvine aruncătoarei de suliță 
Marilena Ciurea. Pînă acum ea a parti
cipat la trei concursuri, înregistrind de 
fiecare dată un nou record personal, 
46,66 m — Snagov 28 martie. 49,40 m 
— București 10 aprilie și 50,43 m — 
București 24 aprilie. Cu ultimul dintre 
aceste rezultate Marilena Ciurea se în
scrie la un loc de frunte în rîndul ce
lor mai bune aruncătoare de suliță din 
tara noastră : 60,54 m Mihaela Penet 
1964, 56,64 m Maria Diaconescu 1961, 
51,09 m Elena Neacșu 1965, 50,43 m 
Marilena Ciurea 1966.

M. Ciurea s-a născut tn anul 1947, 
are 173 cm înălțime și 72 kg greutate.

După ce a sărit 1,66 m in sală, Erica Stoenescu, din Alexandria, și-a 
început activitatea competițională in aer liber din acest an cu rezul
tatul de 1,64 m care înseamnă o promisiune pentru 1,70 m. 11 așteptăm...

Foto : R. Vilara

A început să practice atletismul la Bra
șov, în anul 1962 (38,90 m). De atunci 
rezultatele sale au evoluat astfel: 1963
— 43, 45 m, 1964 — 39,87 m și 1965
— 45,00 m.

— Sînt mulțumită de primele rezul
tate din acest sezon, ne-a spus Mari
lena Ciurea. In săptămînile de iarnă am 
lucrat foarte intens sub conducerea an
trenorului L. Pândele, punind un ac-

Importante întîlniri internaționale de gimnastică
La începutul lunii mai, selecțio

natele noastre de gimnastică parti
cipă la citeva competiții internațio
nale importante.

Cu mare interes este așteptată e- 
voluția la București a reprezentativei 
foni mine sovietice care va concura 
în compania gimnastelor noastre 
fruntașe. întrecerea va avea loc in 
zilele de 7—8 mai, in sala Flo- 
reasca. Echipa sovietică va fi for
mată din aceleași gimnaste care 
anul trecut, în decembrie, au între
cut reprezentativa Japoniei: Zinaida 
Drujinina, Natalia Konțova, LHd- 
mila Suremeneva, Ecaterina Șehov- 
țova, Olga Harlova, Lidia Labuneț 
și Tatiana Palamarciuk. Sportivele 
noastre se pregătesc intens pentru a- 
ceastă întâlnire importantă, care con
stituie un bun prilej de verificare 
a nivelului atins de ele cu cinci luai 
înaintea campionatelor mondiale.

în ziua de 5 mai va pleca în Unin- 

cent deosebit pe dezvoltarea forței. De 
asemenea m-am străduit să-mi elimin 
din tehnica de aruncare citeva greșeli 
mai vechi. Sînt convinsă că în acest an 
voi reuși să arunc peste 54 de metri. 
Doresc să particip la „europenele* de 
la Budapesta și mă gîndesc cu emoție 
la întrecerile Olimpiadei din 1968.

• Ca și la ediția de anul trecut, 
Sanda Angelescu a reușit să obțină două 
victorii la recentul concurs republican 
de primăvară al juniorilor, la 100 m și 
la 80 mg. Păcat că vîntul i-a stînjenit 
eforturile. Ne exprimăm încrederea că 
în acest sezon Sanda Angelescu, pre
gătită de antrenoarea Claudia Simio- 
nescu, va reuși să-șl îmbunătățească 
recordul republican de junioare la 80 

mg (11,3 sec) și să-l coboare sub 11,0 
secunde. Recordul țării la această probă 
(11,1 la senioare) „reclamă" o îmbună
tățire și Sanda Angelescu este capabilă 
de aceasta, cu eondiția însă să-și ame 
liorezc viteza.

• O plăcută surpriză ne-a prilejuit, 
la concursul de primăvară al juniorilor, 
evoluția atletelor din Tg. Secuiesc, cen-

nea Sovietică selecționata masculină 
de tineret a țării noastre. Gimnaștii 
români vor participa la un turneu 
în diferite orașe ale U.R.S.S. Echipa 
care va face deplasarea este alcătuită 
din: Petre Mihaiuc, Jean Lascu, Pe
tre Mărcuțiu, Alexandru Bogdan, 
Ion Teodorescu, Gheorghe Mutu și 
Gheorghe Păunescu.
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Incepînd de mîine, la cinematograful REPUBLICA 1 

| din Capitală g

va rula documentarul de lung metraj §
ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI |

o producție a studiourilor Mosfilm, regia Mihail Romm | 
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Foggia—Roma, XIII. Internazionale— 
Juventus.

LOTO

La tragerea Loto din 29 aprilie 
1966 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

10 7 29 57 55 86 14 39 53 25

Premii suplimentare : 81 33 83
Fond de premii : 900.164 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 6 mai 1966, la București.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport 

nr. 17 din 24 aprilie 1966.
Premiul excepțional, 1 variantă a 

120.000 lei 

tru atletic despre care nu se știau prea 
multe lucruri. In clasamentul general 
al junioarelor de eat. I echipa Tracto
rul din această localitate a ocupat lo
cul secund. S-au remarcat în mod spe
cial, Ec. Vitalios învingătoare la 200 m 
(25,3) și I. Szacacs locul doi la 800 
m fete cu 2:16,7.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

Luni și marți este programată prima 
etapă din noua ediție a campionatului 
republican pe echipe. Vor avea loc ur
mătoarele întîlniri: TIMIȘOARA»
Banat — Steaua — I.O.F. Buc.; PI
TEȘTI : Argeș —■ Brașov — Progresul 
Buc.; BUCUREȘTI: Dinamo — Rapid 
— Cluj. In categoria B — seria I se 
întrec: HUNEDOARA: Hunedoara — 
Ploiești — Oltenia; CONSTANȚA : Do- 
brogea — Iași — Mureș-Autonomă Ma
ghiară ; ORADEA: Crișana — Metalul 
Buc.—Bacău ; seria a II-a : BUCU
REȘTI : reg. București—Galați; BAIA 
MARE : Maramureș—Suceava.

Două echipe românești 
la turneele internaționale 

de handbal de la 
Sarajevo și Belgrad

Selecționata masculină de tineret S 
orașului București și formația femi
nină a clubului Universitatea Bucu
rești, deținătoarea titlului de, ,_cam- 
pioană a țării, vor evolua la Mjjfetul 
lunii mai în Iugoslavia.

Prima va participa în zilele de 2 și 
3 mai la tradiționalul turneu de la 
Sarajevo. Tinerii noștri handbaliști 
sînt prezenți pentru a cincea oară la 
această competiție, în care în general 
au avut o comportare bună. în edi
ția din 1961 ei au ocupat locul III, 
în cea din 1962 și-au înscris numele 
pe lista câștigătorilor, iar în 1965 s-au 
clasat pe locul II (în 1963 nu am par
ticipat; în 1964 competiția nu s-a dis
putat sub forma unui turneu și n-a 
avut un clasament). Jucătorii noștri 
speră să obțină și arrul acesta rezul- J 
tate bune, deși vor avea de înfruntat 
reprezentative de orașe puternice 
(Belgrad, Sarajevo și Koln), în rîndu- 
rile cărora activează o serie de inter
naționali consacrați. Ei s-au pregătit 
cu grijă, sub conducerea antrenorilor 
E. Trofin și M. Pintea, de cele mai 
multe ori pe patinoarul „23 August" 
(pentru că la Sarajevo se va juca pe 
un teren de asfalt). Din lotul care a 
pleoat aseară fac parte jucători tineri 
care au pășit pe drumul consac^Șii 
(Penn, Goran, Marinescu. Gațu, 'Wra, 
Moldovan), precum și tineri care s-au 
afirmat în ultimul timp (Dincă, Ba
dea, Avramescu, Pap, Coasă, Preotn, 
Cosma etc.). Guneș n-a fost selecțio
nat fiind accidentat.

Studentele vor lua parte la un 
turneu organizat la Belgrad în ziua 
de 3 mai, de alubul Radnîoki. La în
trecere vor mai participa Partizan 
Belgrad și Levski Sofia. Studentele 
bucureștence vor deplasa efectivul lor 
cel mai bun, din care nu vor lipsi Ni- 
colae, SzOkO, Cîrligcanu, Țiriac, Do- 
bîrceanu, Ciceu, Zamfirescu, Șram- -- 
co, Dincă etc.

Categoria I, 4,5 variante a 13.557
Iei. - țsCategoria
207 lei.

a II-a, 294 ilăriante a

Categoria 
a 22 lei.

a III-a, 2701,5 variante

Categoria 
a 10 lei.

a IV-a, 12486,5 variante

Report premiul excepțional :
20.664 lei.

Report pentru premiul minim : 
42.880 Iei.

Premiul excepțional de 120,000 Iei 
a revenit participantului Vigula Lu
dovic din. Cluj, pe o variantă de la^, 
categoria I totalizînd astfel un pre
miu de 133.557 lei.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport,



Luptătorul Halterofilul

C. COMARNISCHI

POȘTA MAGAZIN

n-a

CA SÂ NU SE 
PĂCĂLEASCĂ !

câștigat
Dar e
tund...

ar fi mult !

Fără cuvinte.
Desene de S. Novac

ENACHE, BUCtT-
— Numai Pele a

RKLU MOSOR. CAPUS. 
— 1) Lucian Popescu a 
cucerit titlul de campion 
european la categoria 
muscă la vîrsta de 17 ani

referim la 
invers 

mal cel .nai puțin ! 
în legătură cu

MIHAI 
Orașul 
avut echipă de fotbal în 
categoria A.

dolari drept

și jumătate. — 2) Rapid a 
-• ■- ■ de 7 ori ;,Cupa”. 

atît de mult de-a-

POP, CLUJ.
Satu Mare

CONSTANTIN ROȘCA, 
COGEALAC. — Simpati- 
zați cu Rapid și ați fi tare

DAWN FRASER A 
TRECUT LA— CON

TRAATAC

iiHiihiiHiiiiiiiiiiiidHih! i illiilnhimHiiihllkhlllhmlik

In meciul final pentru titlul european

Longevitate 
sportivă

MD-acă n-a putut să 
calce pe urmele lui Stan
ley Mathews 
celebrității,
Nicolae Gh. Jingăroaie 
din comuna 
regiunea Ploiești, 
botărît cel puțin să-1 a- 
jungă și poate &ă-l și în
treacă în ceea ce priveș
te longevitatea sportivă.

JLa 45 de ani el acti
vează cu succes în cam- 
nionabul raional, fiind un 
exemplu pentru cei tineri 
prin dîrzenia sa, prin 
atitudinea disciplinată 
de pe teren. Și cei care 
vin să-1 vadă 
curaj eze cel __ ___
sînt salariații de la. GFR, 
tovarășii, săi de muncă, 
Jingăroaie fiind meca
nic pe locomotivă Diesel.

Un amănunt pitoresc: 
echipa în care Nicolae 
Gh. Jingăroaie — „nea 
Nicu“ joacă fundaș 
B^ltra-1 se numește... „Ti
nerețea*.

A. VLĂSCEANU 
corespondent

pe planul 
fotbalistul

Lipan ești,
pare

«a, piuu 
disciplinată

și să-l în- 
mai mult

SFATURI
Daeă v-ați întrecut la 

fugă și sînteți transpi
rați dtipă cursă, nu 
beți lichide reci. Consu
mați numai suc de la 
chioșcurile cu răcori
toare.

Șahiști 1 Nu vertiți prea 
tir/, iu Ia iarbă verde că 
găsiți... cîmpul ocupat.

Cină vreți să tachi
nați pe cineva, preferați 
un scrimăr. El nu se 
supără, întrueit e obiș
nuit cu înțepăturile.

RADU POP

Fata din Herculane
Cu vreo 15 ani în urma, 

printre copiii Herculane- 
lor, unul era pană mai 
zglobiu decît ceilalți. Ma
ria Golopența 
Alexandru de 
o fetiță cu codițe 
cu cehi albaștri, 
multă abilitate. Ee

de masă, volei, fot
bal (nu e niei o greșeală 
de tipar), fie in mersul pe 
bumuetă. Șl iară că la un 
concura de tenis de masă, 
în iarna ltd ’ăl, participa 
întâmplător șl actualul 
antrenor de tenis Gică Cob- 
zuc, aflat aci în concediu 
de odihnă. Impresionat de 
calitățile și talentul Mă
riei, nea Gică dă de știre 
Ia București, și, nu peste

îmi amintesc :
Era ca astăzi, un bUnd surîs 
De primăvară
Și tot ca azi, 
Un meci de fotbal, 
Care-a-nceput cu-n hent 
Și-o bară.

Dar nu pornise jocul bine. 
Că vru ursita ne-ndurată, 
Pe-un loc vacant de lingă mine, 
Să stea o fată... Și ce fată!

Area în ea ceia magnetic 
Câ numai din, pricina ei. 
N-am observat: un gol.
Un ofsaid,
Și faulturi
Vre-o două, trei.

Dar n-au trecut nici două clipe 
Și-am constatat
Cu bucurie
Că pentru una din echipe, 
Nutream aceeași simpatie

Din clipa-aceea, înainte,
Mi-am împărțit cu mult antren 
Și ochi
Și inimă

învinsă ch 10-0
Rezultatul acesta, 

totul neobișnuit, nu 
înregistrat intr-un 
în care o echipă de ași
a jucat în compania unei 
modeste formații dintr-o 

oarecare, d 
întîlnire... inter-

cu 
s-a 

meci

com una 
într-o 
țări.

Sînt : 
La 25 
sabooa, echipa naționa
lă a Portugaliei, măsu- 
rîndu-și forțele cu An
glia, a fost învinsă cu 
10—0 sub privirile cons-

19 ani de-ahiaci— 
mai 1947, la Li-

în Ioc. de 3 000 de lire cit promisese 
că va da găsitorului „Cupei Jules Ri
mei”',- societatea de asigurare nu oferă 
acum decît 500 de lire.

— Este un scandal, Pikles dragă! In locul 
primei convenite societatea de asigurare vrea să 
ne dea acum un... os ! (Din „France Football")

(Maria 
asrări). 

aurii, 
arăta 

eă juca

Și minte
între... tribuna si teren

Oftam, privindu-ne eu jale 
Cînd se juca la mmereolă.
Iar cînd înaintea ai noștri. 
Ne stringeam mina...
...din greșeală.

Mai cu un suc,
Mai c-o bomboană,
Alimenăndu-mi protejata,
O ocroteam
Ca pe-o liană,
Veghind să nu răcească, fata...

Dar, în sfîrșit, cîștigă-ai noștri! 
Ei! Dacă am văzut așa, 
Ne-am strîns la piept...
Am sărutat-o...
Și astăzi... e nevastă-mea.

P. S
VICTOR HÎLMU

Mă fericiți de-așa consoartă ?.„
Da ! Ne-nțelegem bine nai :
Ci nd plec la meci ea nu mă ceartă 
Fiindcă ne ducem amîndoi !....

V. H.

pe teren propriu
ternate ale celor 50.000 
de spectatori. Este necesar 
însă să adăugăm că în 
urmă cu două decenii, 
portughezii nu reprezen
tau prea mult în fotbalul 
internațional, 
englezii erau 
cei mai btm: 
din hune.

Belgienii 
și ciclismul

in vreme ce 
considerați 

fotbaliști

Dacă mai era nevoie 
de o dovadă că ciclismul 
este sportul cel mai popu
lar din Belgia, „Marele 
premia* disputa: de cn- 
rînd în localitatea Mont- 
hery a făcut-o cu priso
sință. La cele două aler
gări din program au luat 
parte— 559 de cicliști 1

(195^. Mai înainte însă, la 
campionatele mondiale de 
Ia Stockholm (1957), Maria 
ajunge, împreună cu sco- 
pan? HeLlen Elliott, în 

probei de du
blu femei, eiiminind pe 
parcurs faimosul cuplu 
japonez Watanabe-Eguehi. 
Urmează alte și alte per
formanțe care se adaugă 

i.r.i: : _ Msr.:i. 2--
biă campioană europeană 
(Zagreb, 1960), tînăra ju
cătoare de pe malul Cer- 
nes urcă pe treapta cea 
mai Înaltă a pc diurnului 
campionatelor mondiale 
de la Pekin (1961). Atunci, 
alături de Geta Pitică, 
Maria Alexandru cucereș- 

suprem la dublti- 
Dupâ Pekin. pre- 
e FITM, Ivor Mon* 
firma că românca 

jucătoare foarte 
și că nu ar trebui 
irindă dacă, la vi- 

noarea ediție (Braga, 
1963), va ocupa șl primul 
loc. Și. dl. Montagu nu a 
greșit decît foarte puțin. 
La Praga, Maria Alexan
dru se califică (după o 
suită de victorii la Cea 
Min-ci, Budiolz, Lucacs, 

Iamanaka, Sun Mei-in) în 
finala probei de simplu 
femei, unde este învinsă 
— cu 3—2 — de japoneza 
Kimiyo MatsuzakL A fost 
o partidă de neuitat, de
cisă doar in extremis, în- 
vingătoarea beneficiind, 
în setul V, șl de 3 tușuri 
și o minge cu fileu.

Pe cartea de vizită 
Măriei Alexandru 
sînt înscrise și alte pei- 
formanțe : numeroase tit
luri de campioană a țării 
ca și cele de campioană 
internațională ale Scan
dinavici, Austriei, R. F. 
Germane, Ungariei, An

gliei, campioană balcanică 
etc.

Poate că mulțl iubitori 
ai tenisului de masă se 
întreabă care sînt „secre
tele** acestei ascensiuni 
ale noii campioane a Eu
ropei. O întâmplare pe

trecută în toamna anului 
1962, va da — credem — 
răspunsul mult așteptat. 
Intr-o dimineață, pe pe
ronul Gării de ’ Nord, se 
aflau rude, prieteni, spor
tivi. Sosea de la Viena 
lotul nostru de tenis de 
masă. Maria Alexandru 
cucerise titlul de campi
oană internațională a Au
striei, învingind pe Eva 
Koezian și Agnes Simon, 
în seara aceleiași zile. Ma
na Alexandru urma să 
plece la un alt concurs 
în Iugoslavia. Primirea ia 
București a fost deosebit 
de călduroasă. Felicitări, 
sărutări. Apoi, Maria s-a 
adresat antrenorului: ^Do
resc neapărat ca să
fac un antrenament. Deși 
am dștigat la Vîena, to
tuși nu sfirt fcîtr utotul 
mulțumită de joc*. Iată 
deci ^secretul- victoriilor: 
perseverența și seriozita
tea in pregătire.

Deși mașina-i arhiplină 
Spre ea se-ndreaptă pe 

moment,
La el urcarea în mașină 

.. cel mai bun 
antrenament.

Șahistul

Spre chioșcul cu 
răcoritoare

II vezi mergînd cu pas 
întins, 

Nu-i pasă âacă-i coada 
mare

Că doar e meșter la... 
împins.

Patru sticle de acasă 
Le înșiră pe verdeață. 
Și-nl pădure deci, ia masă 
Are... negrele in față.

Fotbalistul
Ascultă omul de-antrenor 
Și astăzi, fără îndoială. 
Fină și mielul la cuptor 
El l-a... deschis în 

diagonală.

Portarul de handbal

In „81“, către seară, 
SpuTie soției plin de fală: 
— Acasă, pentru prima 

oară,
Mă-ntorc și eu cu... plasa 

goală l

D. POPA

— Ce frumos s-aude țîrîitul greierilor, dra
gul meu !

— Foarte frumos ; parca e... fluierul arbitru
lui ! ! !

Varietăți
9

După cum s-a anun
țat, Federația austra
liană de natație a re
venit asupra sancțiunii 
pronunțate împotriva 
Iui Dawn Fraser care 
fusese suspendată pe 10 
ani pentru comportare 
neeorespunzătoare la 
Jocurile Olimpice de la 
Tokio.

Cu aceasta, problema 
nu s-a închis însă. 
Dimpotrivă— Tripla 
campioană, considerând 
că a fost sancționată pe 
nedrept, l-a chemat în 
judecată pe secretarul 
Federației australiene 
de natație, cerînd...

56 000 de 
daune.

— Dacă 
va plăti

federația îmi 
această sumă 

— a spus ea — n-am 
nimic împotrivă ca după 
aceea să fiu considera
tă... profesionistă !

In. Anglia, fiecare ju
cător susceptibil de a 
fi transferat de la o 
echipă la alta trebuie 
să furnizeze clubului 
care vrea șă-1 achizi
ționeze date precise și
complete legate de, acei- == 
dentele și îmbolnăvirile 
survenite în timpul ca
rierei sale.

în acest fel, negus
torul știe ce cumpără...

ȘTEFAN BALULESCU, 
BUCUREȘTL — 1) Cine 
este în momentul de față 
campion mondial de' box 
la toate categoriile ? Greu 
de răspuns. Eu n recu
nosc pe Cassius Clay I 
W.B.A., după cum văd, 
emerge" mal departe cu 
Ernie Terrell, care a fost 
proclamat peste noapte 
campion mondial. — 2)
Ricardo Zamora are 65 do 
ani.

IONIȚA PETRE, GURA 
VAD. — Actualul arbi
tru, Iosif Ritter, n-a jucat 
niciodată la Dinamo Bucu
rești. A îmbrăcat tricoul 
echipei naționale de 17 
ori (în perioada 1945—1949)

cadrul campionatului. De
18 ori a ciștigat Steaua, 
de 16 ort U.T.A-, iar cele-

8 întâlniri

cheiax Ia egalitate.
mai contradictorii rezul
tate s-au înregistrat în e- 
diția 1963—1964: 7—0 în
tur pentru Steaua, 4—0 în 
retur pentru.;. U.T.A.

NICU OPREAN, ARAD.
— Steaua șl U.T.A. 
întîlnit de 36 de ori

fericit dacă etapa de luni 
se va încheia cu victoria 
echipelor In deplasare. 
S-ar putea întîmpla și 
asta, nu zic nu. Este mai 
prudent însă ca la Pro
nosport să Jucați... 1 ! Re
feritor la Farul și la Pe
trolul; trebuie să vă spun 
că ploieștenii n-au fast 
învinși niciodată acasă da 
către fotbaliștii din Con
stanța.

VICTOR VA SILI U, CO
MUNA DELE NI. — Ne-au 
plăcut unele definiții :

Corner : tmul cârâia îi 
place să stea numai la... 
colțuri.

Penal ti : visul tuturor 
Înaintașilor și coșmarul 
portarilor.

...Dacă ne 
înaintașii noștri, 
definiția 
potrivită

ION
REȘTI.
fost declarat g patrimoniu 
națio nai ri în sensul că 
n-ar putea să 1oace sub 
alte culori decît cele ale 
Braziliei. Garrincha, nu.

DUMITRU IORDACHE. 
TOPOLOVENI. — 
țineți cu Rapidul 
fiind din regiunea 
geș ar fi trebuit 
vă bată inima pentru 
Dinamo Pitești. în mate
rie de... dragoste 
verbul »a trebui” se 
t riveșțe 
Așadar, 
Rapidul, vedeți trei even
tualități : 1) să ia cam
pionatul; 2) dacă nu, să 
cucerească „Cupa"; 3) Ion 
lonescu să-și mențină pî
nă la urmă titlul de gol- 
geter. să vă spun ceva : 
dacă se îndeplinește nu-

mai ultima 
nu e nici o 
Giulești r

eventu alitat e, 
bucurie în

IONESCU,
- „Filmo

Culmea jucătorului 
rezervă ; să-și facă încăl
zirea... cu lemne.

FLORIAN
BUCUREȘTI. „ ___

ieri în marea lor majori
tate, sînt vechi, au mai... 
rulat prin coloanele noas
tre. Am ales însă două 
dintre ^culmile** trimise 
de dv. :

Culmea arbitrului
fotbal : să acorde 11
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Fază din meciul Partizan Belgrad — 
Manchester United, disputat pe ;,Old 
Trafford Ground1? din Londra și cîștigat 

de englezi cu 1—0.
Englezul Herd sare acrobatic și cîștigă 
mingea în fața iugoslavilor Davidovici 

și Rasovici.
Foto ; U.P.T.

„CUPA DAVIS" 
LA TENIS

interna- 
România, 
al „Cupei 
au avut 
stadionul

avea Ioc jocurile : Tiriac — Darmon 
și Jauffret — Năstase.

★

PARIS, 29 (prin telefon). — Primele 
jocuri din cadrul înlîlnirii 
tionale de tenis Franța — 
contînd pentru primul tur 
Davis' (zona europeană), 
loc vineri după-amiază pe
Roland Garros din Paris. Tenismanii 
francezi s-au arătat superiori, cuce
rind două victorii: Fr. Jauffret l-a 
întrecut oe I Tiriac cu 6—4, 6—4, 
6—1 iar P. Darmon l-a învins pe I. 
Nastase cu 6—1, 6—2, 6—2. Tiriac a 
evoluat sub posibilitățile sale, el 
fiind încă nerestabilit după un acci
dent la gleznă, suferit în cursul tur
neului international de la Neapole.

înlîlnirea continuă sîmbătă după 
amiază cu meciul de dublu, iar dumi
nică au loc ultimele două jocuri de 
simplu Programul fixat initial a fost 
schimbat. în urma unei noi 
la sorti, astfel că în ultima

Iată alte rezultate înregistrate 
„Cupa Davis':

La Londra, Anglia care conduce cu 
3-0 în partida cu Noua Zeelandă, s-a 
calificat pentru turul următor. La Li
sabona : Izrael — Portugalia 1-0, 
după prima zi. (Davidman l-a învins 
pe Pinto cu 6-1, 5-7, 2-6, 6-0, 6-4). 
La Bologna, Italia conduce cu 2-1 în 
partida cu U.R.S.S.

TURNEUL DE BASCHET

DIN CHILE
CUPELE EUROPENE» LA FOTBAL

„CUPA CUPELOR
BORUSSIA DORTMUND : Floria na 

la Valetta 5—1, 8—0, T.S.K.A. Cerve- 
no Zname Sofia 3—0, 2—1; Atletico 
Madrid 1—1, l—o; West Ham United 
2—1; 3—1.

F. C. LIVERPOOL: Juventus 0—1, 
2—0; Standard Llăge 3—1, 2—1; Hon- 
ved Budapesta 0—0, 2—0; Celtic
Glasgow 0—1, 2—0.

CUM S-AU CALIFICAT?
„CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI'
PARTIZAN BELGRAD : Nantes

2—0, 2—2; Werder Bremen 3—0, 0—1; 
Sparta Fraga 1—4, 5—0; Manchester 
United 2—0, 0—1.

REAL MADRID : Feijenoord 1—2, 
5—0; Kilmarnock 2—2, 5—1; Ander- 
lecht 0—1, 4—2; Internazionale 1—0,

trageri 
zi vor

După 9 partide

Petrosian — Spasski 5-4

pentru
Petro-

Ieri, s a jucat partida a 9-a 
titlul mondial de șah dintre 
sian șl Spasski. După 26 de mutări, 
Petrosian și Spasski au căzut de a- 
eord asupra remizei.

Partida a 10-a va avea loc la 2 
Mai.

SANTIAGO DE CHILE, 29 (Agerpres). 
— în cea de-a 5-a etapă a turneului fi
nal al competiției internaționale de bas
chet (masculin), ce se desfășoară în 
Chile, reprezentativa Iugoslaviei a In- 
tUnit echipa țării gazdă. La capătul 
unei partide in care au fost net supe
riori. baschetbaliștii Iugoslavi au termi
nat învingători cu scorul de 91—73 
(50—30). în acest foc, o impresie deo
sebită a lăsat Koraei, eare a înscris 34 
de puncte. In cel 
S.U.A. a Întrecut 
(36—23).

In urma acestor
goslaviel a trecut pe primul loc in cla
sament cu 9 puncte din 5 focuri. Iată 
și clasamentul coșgeterilorei. — Koraci 
(Iugoslavia) 112 puncte; î. — Thompson 
(Chilei 102 puncte; 3. — Rodrlguez (Spa
nia) 99 puncte.

de-al doilea Joc, 
Brazilia cu 77—61

rezultate, echipa Iu-

ȘI ACUM, FINALELE..
In primele zile ale lunii mai va cădea cortina și peste actualele 

ediții ale competițiilor europene de fotbal rezervate echipelor de club. 
După întreceri pasionante, urmărite cu un deosebit interes de iubitorii 
balonului rotund, se încheie „Cupa campionilor europeni" și „Cupa cupe
lor". La 5 mai vom cunoaște pe cîștigătoarea celei de-a Vl-a edifii. a 
„Cupei cupelor" (finala la Glasgow : Liverpool - Borussia Dortmund), iar 
6 zile mai tîrziu vom afla cine va intra, la Bruxelles, în posesia celui de-al 
Xl-lea trofeu ai „Cupei campionilor" : Real Madrid sau Partizan Belgrad ?

Firește, „lovitura de teatru* în 
„G.G.E.' a produs-o Real Madrid care 
a eliminat puternica formație a lut 
„H. H.'. Va reuși oare Real să cu
cerească pentru a 6-a oară „Gupa* ? 
Greu de răspuns, madrilenii nemal- 
avînd echipa de 14 karate care au 
făcut-o celebră de-a lungul a 7 fi
nale ale „G.G.E.*. Acum, pentru a

r aATLETISMUL MEXICAN LA J. O.
Pentru prima dată Comitetul In

ternational Olimpic a acordat orga
nizarea Jocurilor Olimpice unei țări 
din America Latină. Și tot pentru 
prima dată se acordă această cinste 
unei ță-i cu o tradiție mai mică in 
sportul mondial.

Cunosc: nd acestea și avînd expe
riența altor orașe organizatoare de 
Jocuri Olimpice, mexicanii au desi
gur ambițiile lor. Astfel, ei doresc 
ca pe lingă o organizare ireproșa
bilă. care s-o întreacă pe cea din 
1964, să se afirme și pe plan spor
tiv prin rezultate care să le creeze 
prestigiu.

Nu trebuie uitat că Mexicul a par
ticipat pentru prima dată la 3.0. 
în 1924 la Paris, iar prima medalie 
olimpică (la box) a cucerit-o în 1932.

Pentru a putea obține performan
te de valoare, organizatorii mexicani 
au întocmit planuri de pregătire la 
toate sporturile olimpice și în pri
mul rînd la cele pentru 
aptitudini. Dintre acestea, 
grupă se află atletismul.

La Jocurile Olimpice de
'atleții mexicani nu au cucerit nici 
o medalie. Delegația lor a fost însă 
cea mai numeroasă, nu numai în 
ceea ce privește specialiștii si tehni
cienii care studiau problemele teh- 
nicc-administrativo-organizatorlce. ci 
și în ceea ce privește sportivii par
ticipant!.

Anul post-olimpic a însemnat 
pentru atleții mexicani un alt pri
lej de confruntare cu atleți din alte

și alte două 
obstacole și

ani, numărul

care an
In prima

la Tokio,

îri finala „C. C. E.“
la volei feminin

Ieri, la Moscova, 
Sin finala „G.G.E. * 
T.S.K.A. Moscova 
de Dinamo Moscova.

în prima partidă 
la volei feminin, 
a dispus cu 3—0

surpriză S-a In ra
de 5000 m în caro 
— clasat pe locul 
a reușit o senzațio- 
fața campionului o- 

Mai

țâri, la Săptămlna preolimpică, des
fășurată chiar la Ciudad de Mexico. 
Prima mare competiție organizată în 
Mexic avusese loc cu ani în urmă, 
în 1955, cină s-a desfășurat în a- 
celași oraș cea de a doua ediție a 
Jocurilor pan-americane. Atleții 
mexicani au obținut 2 locuri 11 la 
10 000 m și maraton 
locuri 111 (la 3000 m 
ștafeta 4x100 m).

Ei bine, după 10
medaliaților la primul concurs pre- 
olimpic a crescut considerabil, fiin- 
du-ne dat să consemnăm și primele 
surprize de proporții. Sprinterul Mi
guel Angel Gonzales s-a clasat pe 
locul 111 la 100 m, cu 10,4 la numai 
0,1 sec de celebrul Figuerola (10.1 în 
19651). O mare 
gistrat în proba 
Juan Martinez 
111 cu 15:08,2 — 
nală victorie în
limpic, americanul Bill Mills, 
mult încă, în aceeași probă, al doi
lea alergător mexican, Valentin Ro
bles, clasat pe locul 4 cu 15:10,8, o 
întrecut un alt alergător cunoscut 
pe plan mondial Phillipp (R F.G ) 
creditat cu 28:35,6 la 10000 în 1965 
In alte probe, sase atleți mexicani 
s-au clasat în primele 3 locuri. Di
dier Mejia „a scos" 47.4 la 400 m și 
52,8 la 400 m garduri.

Pentru a putea ridica nivelul re 
zultatelor în toate probele, mexi 
cânii au început o acțiune de depis
tare a tinerelor talente, în scopul 
completării loturilor olimpice. A 
ceastă acțiune se desfășoară îndeo 
sebi în rindurile băștinașilor azteci 
Aceștia au remarcabile calități de 
rezistență, viteză și voință. Cu sigu
ranță că această acțiune va da roade 
șl nu este exclus ca în 1968 să în- 
tîlnim atleți azteci printre finaliștii 
olimpici. Pentru o cît mai bună pre 
gătire, conducătorii mexicani au 
contractat o serie de antrenori stră
ini din Europa, S.U.A. și Noua Ze- 
elandă, care conduc pregătirile 
atleților. De asemenea, în planurile 
de pregătire figurează tot mai mul
te schimburi de experiență, prin 
trimiterea tinerilor atleți mexicani 
peste hotare, ca și prin invitarea de 
atleți renumiți din alte țări.

Va fi interesant de văzut în 
măsură desfășurarea Jocurilor
limpice în „țara aztecilor" va stimu
la progresul atletismului mexican. 
Se va adeveri oare pronosticul unor 
antrenori care lucrează actualmente 
eu atleții mexicani și care afirmă 
că la întrecerile atletice din 1968 
localnicii vor cîștiga cîteva medalii?

8-a oară finalistă, Real Madrid ali
niază o formație mult întinerită. Din 
„vechea gardă' n-a rămas decît Gen- 
Io care spunea anul trecut i „Cu 
această echipă ttnără ne vom califica 
în finală*. Si s-a tinut de cuvînt...

Firește, o mare performeră este șl 
Partizan Belgrad. Meritul acestei 
echipe (prima formație Iugoslavă 
care se califică în finala „G.G.E.') 
constă în eliminarea lui Manchester 
United care cu o etapă anterioară 
făcuse K.O. Ia Lisabona pe Benfica. 
Partizan a jucat excelent la Belgrad, 
nnde a obținut de fapt calificarea.

In cealaltă finală, In „Gupa cupe
lor', pe care o dispută F.G. Liver
pool șl Borussia Dortmund, situația 
„atmosferică' pare să fie cu totul 
specială întrucît iubitorii fotbalului 
din capitala Scoției nu simpati-

zează de 
Liverpool, 
echipa lui 
eliminată de Liverpool. în primul 
Joc, Celtic a cîștigat cu t—0. Dej- 
în jocul revanșă scorul ar fr 
2—1 pentru Liverpool, în finală s-a; 
fi calificat... Celtic (conform regula
mentului acestei competiții). în tnin. 
87, cînd scorul a fost de 2—0 pentru 
gazde, Celtic a marcat un goi pe 
care arbitrul belgian Hannet 
anulat pe motiv de ofsaid.

Borussia Dortmund manifestă 
prezent o formă excelentă șl este la 
un pas de cîștlgarea titlului de cam
pioană a R. F. Germane. Extremul 
stîng Emmerich — considerat un ur- • 
maș al lui Rahn — este o adevărată 
„mașină de goluri*. Din cele 60 da 
goluri ale echipei sale, Emmerich a 
marcat 29 I

loc cu 
Motivul ?
favorită,

vecinii lor din 
In semifinale, 
Celtic, a fost

l-a
în

*
acestor finale, nu se 
că s-ar potrivi titlul 
aștepta luna mai'. lu-

In cazul 
poate spune 
filmului „Nu 
bitorii fotbalului, dimpotrivă, așteaptă 
luna mai cu nerăbdare, pentru a 
cunoaște pe învingătoarele acestor 
două mari întreceri. j. o.

Revista presei străiiflkț

Dezvoltarea sportului în Africa
Ziarul vest-german „Frankfur

ter Allgetneîne Zeitung" consacră 
un articol dezvoltării sportului 
pe continentul african.

ce
O-

N. MÂRĂȘESCU

„Cine intenționează să analizeze sta
diul de dezvoltare a sportului în Africa
— scrie ziarul — nu trebuie să se măr
ginească să-l compare cu realizările 
sportive de pe celelalte continente. Ra
portul între cei care practică sportul și 
populația Africii trebuie exprimat nu la 
o sută ci la o mie de locuitori. Oricum, 
sportivii africani pot fi învinși numai 
de cei din țările co un sport de mase, 
unde activează numeroși antrenori. Și 
aceasta se datorește faptului că pe a- 
cest continent sportul face primii pași
— e drept — din ce în ce mai hotărîți.

Recordurile mondiale ale fondistului 
Kipchonge Keino (Kenya) timpurile 
realizate pe 400 și 800 metri de compa
triotul lui, Wilson Kiprugut, ca șl cele 
două victorii realizate la Jocurile Olim
pice din 1960 de la Roma și 1964 de 
la Tokio de maratonistul Abebe Bikila 
(Etiopia) nu pot fi desigur generali
zate. Dar chiar și acestea capătă o 
valoare și mai mare, dacă se (ine seama

de faptul că în numeroase state afri
cane sezonul ‘ _ _  ______ ___
mult de două luni, că majoritatea piste
lor de atletism sînt acoperite cu iarbă 
și că atleții trebuie să alerge fără cro- 
nometre. La aceasîa se adaugă și situa
ția că în multe țări africane există. în 
mod practic, numai o singură com
petiție atletică pe an — campionatele 
naționale. Numai ținind seama de toate 
aceste aspecte poate fi apreciată !s 
justa ei valoare dezvoltarea atletismu
lui în Africa.

Și in unele sporturi pe echipă afri
canii fao pași îndemnați înainte. Cina 
a avut posibilitatea să asiste Ia intîl- 
nirî internaționale ale fotbaliștilor afri
cani trebuie să recunoască că ei n-au 
să se teamă decît de primele garnituri 
europene șî sud-americane și, de pe a- 
cum. sînt mai puternici deeît fotbaliștii 
din America de Nord și Centrală. Aus
tralia și Asia. Și handbalul cunoaște 
o puternică dezvoltare. Numai în Etrrora 
acest sport este mai popular decît tn 
Africa unde există de acum 14 reprezen
tative naționale. La acestea trebui? a- 
dăugate baschetul șî voleiul care figt> 
rează în programul sportiv Intr-un nu 
măr de 23 de țări și care promit tnuite 
pentru viitor".

atletic nu durează mai

ȘTIRI • REZULTATE ® ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI vor antrena timp de două săptămîni la centrul 
de scrimă din Roma.

• într-uc meci internațional de hocbei pe iarbă, 
echipa Pakistanului a învins cu scorul de 2—1 
(2—1) echipa Poloniei.

• In cadrul unui concurs internațional de na- 
tație care a avut loc la Stockholm, înotătoarea 
franceză Christine Caron a terminat învingătoare 
în proba de 200 m spate cu rezultatul de 2:34.9. 
Pe locul doi s-a clasat suedeza Hagman în 2:41.

• La Stockholm s-a disputat meciul internațio
nal amical de polo pe apă între selecționatele 
Suediei și R.F. Germane. întîlnirea a luat sfirșit 
cu un rezultat de egalitate 2—2.

• Sprinterul Bambuck a parcurs distanța 
100 m plat în 10,3 în cadrul concursului de 
Nisa. Madubost a cîștigat proba de săritură

de 
la

. _ _____ „___ ___ _______ în
înălțime cu 2,10 m iar Husson a aruncat ciocanul 
la 67,52 m. Michel Jazy, dublu recordman mon
dial, a cîștigat cu ușurință proba de 3000 m plat, 
fiind cronometrat în 8:11,4.

• Comitetele olimpice ale Italiei și Poloniei au 
căzut de acord asupra schimbului a două echipe 
de scrimeri ce se vor antrena în comun la Roma 
si Varșovia.. Se prevede că la Roma să plece trei 
antrenori și zece sportivi, Scrimerii polonezi se

® Peste 300 de atleți sovietici au evoluat în 
primul concurs al sezonului în aer liber, care a 
avut loc la Leselidze (Caucaz). Cea mai bună per
formanță a fost obținută în prima zi de Ter Ova-! 
nesian, care a sărit la lungime 8,23 m. Proba fe
minină a revenit Tatianei Scelkanova cu 6,58 m. 
Alte rezultate: 100 m plat Lebedeev 10,5; 110 m 
garduri Mihaiiov 14,0; disc Bubanțev 57,72 m; 
ciocan Klim 67,44 m ; greutate femei Tamara Press 
17,78 m.

Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban ?2 șl 286. Telex: sportrom buo. 180. Tiparul: L P. .Informația*, sti. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI; 1 lună: 6,50 lei | 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an: 78 lei.


