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Duminică, oamenii muncii din țara noastră au sărbătorit cu entuziasm 

ziua de 1 Mai, ciprimlndu și dragostea și atașamentul față de partid 

și patria socialistă, iiotărirca de a mtîmpina cea de a 45 a aniversare 

a Partidului Comunist Român cu importante succese realizate pe drumul 

înfloririi României socialiste, pe drumul bunăstării și păcii.
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MAREA DEMONSTRAȚIE DE 1 MAI A OAMENIEOR MDNCII DIN CAPITALĂ
1 Mai 1966, Ziua solidarității 

Internaționale a celor ce mun
cesc, în lupta pentru libertate, 
pentru pace, democrație și so
cialism.

Desfășurată în acest an în 
preajma celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român, marea sărbătoare a 
oamenilor muncii a prilejuit o 
iB'yă și vibrantă afirmare a 
dragostei poporului față de 
partid, a încrederii nestrămuta
te în politica sa înțeleaptă.

La București, 250 000 de ce
tățeni și-au dat întîlnire în Piața 
Aviatorilor, tradiționalul loc de 
desfășurare a marilor sărbători 
populare,

Semnificația acestei zile este 
simbolizată de marele glob 
pămîntesc, care domină piața 
de la înălțimea tribunei cen
trale, deasupra căruia se înalță 
un mare steag roșu cu data 
festivă 1 MAI ; pe panglica 
purpurie ce-l înconjoară este 
înscrisă chemarea de luptă : 
„Proletari din toate țările, unî- 
ți-vă!". Steme ale partidului 

|E» patriei încadrează tribuna 
centrală. în partea cealaltă a 
pieții, în centru, se înalță un 
mare medalion cu portretele

I dascălilor proletariatului
Marx-Engels-Lenin. Fluturînd 
în adierea vîntului de primă
vară, flamuri purpurii se înge
mănează cu tricolorul steaguri
lor patriei.

I Sute de drapele se înalță 
deasupra mulțimii aflate în 
piață ^fentru a lua parte la mi

ning. Demonstranții poartă ste
mele partidului și țării, tablouri 
ale lui Marx, Engels, Lenin, al 
jfiului credincios al poporului 
riostru - Gheorghe Gheorghiu- 
pej, portretele membrilor Co- 
Imitetului Executiv al C.C. al 
IP.C.R., grafice ilustrînd reali- 
Izări ale economiei noastre na
ționale, nenumărate buchete 
k@ flori. Sentimentele interna
ționaliste de care sînt animați 
jși găsesc expresia în cuvintele 
Ide salut adresate popoarelor 
frățești ale țărilor socialiste, 
bamenilor muncii din lumea 
întreagă.
I Aerul vibrează de urările re
luate de mii de glasuri și care 

sînt înscrise pe mari pancarte 
deasupra tribunelor: „Trăiască 
1 Mai, ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de pre
tutindeni !", „Trăiască Partidul 
Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului, inspira
torul ți organizatorul tuturor 
victoriilor noastre !“, „Trăiască 
și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă 
România !", „Trăiască poporul 
român, constructor al socialis
mului I", „Trăiască unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării co
muniste ți muncitorești interna
ționale „Țrăiască pacea și 
prietenia între popoare !".

Ora 9. Miile de oameni ai 
muncii aflațî în piață salută cu 
aplauze și urale îndelungi pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghicî, 
Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan, Alexandru Moghioroș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, pe 
membrii supleanți ai Comitetu
lui Executiv și secretarii Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, pe' vicepre
ședinții Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri care urcă 
în tribuna oficială. în tri
buna oficială iau loc, de ase
menea, membri și. membri su
pleanți ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

în celelalte tribune sînt pre- 
zenți conducătorii organizați
ilor de masă și ai instituțiilor 
centrale, reprezentanți ai în
treprinderilor și instituțiilor 
bucureștene, numeroși fruntași 
în întrecerea socialistă, acade
micieni și alți oameni de știintă 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Sînt prezenfi șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
țara noastră și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Asistă numeroși oaspeți de 
peste hotare, invitați la sărbă
torirea Zilei internaționale a 
oamenilor muncii.

tova- 
Nicu- 
mem-

Răsună solemn 
acordurile Imnu
lui de stat al 
Republicii Socia
liste România.

Începe mitingul 
- preludiu al marii 
demonstrații a oa
menilor muncii. El 
este deschis de to
varășul Florian Dă- 
nălache, membru 
supleant al Comi
tetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., 
prim - secretar ol 
Comitetului orășe
nesc de partid 
București.

fa cuvîntul 
rășul Paul 
lescu-Mizil, 
bru al Comitetului 
Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea este 
subliniată în re
petate rînduri de 
aplauze și urale 
îndelungate.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă . de puternică însufle
țire.

Urmează, apoi, tradiționala 
demonstrație de î Mai a oa
menilor muncii.

Demonstrația oamenilor mun
cii din Capitală ia sfîrșit cu 
tradiționala paradă a sporti
vilor. în mijlocul coloanelor se 
află un car alegoric ce ilus
trează puternica dezvoltare a 
sportului de masă din țara 
noastră cuprinzînd astăzi 
peste 4 milioane de tineri și 
tinere. Cupe și medalii purtate 
de sportivi vorbesc despre suc
cesele lor în marile confrun
tări internaționale. Stîrnește 
ropote de aplauze alcătuirea 
de către sportivi, cu corpurile 
lor, a datei acestei sărbători - 
l Mai. Urale puternice izbuc
nesc atunci cînd în cîteva clipe 
trupurile sportivilor, în costume 
roșii, formează cu uriașe litere, 
pe un fundal de steaguri ale 
partidului - P.C.R. Grupuri de 
sportivi înscriu, 
în fața tribunei 
blicii noastre 
cuvîntul Pace.

de asemenea, 
inițialele repu- 

socialiste și

Oamenii muncii din Capitală raportează succesele obținute in cinstea aniversării Partidului ți a zifei 
de 1 Mai

piață, deasupra căreia 
stăruie încă ecoul marii

în 
mai 
demonstrații, ce a durat patru 
ore, răsună din mii de piepturi 
imnul de luptă al clasei mun
citoare de pretutindeni — Inter
naționala.

Entuziaste demonstrații 
mitinguri consacrate zilei 
1 Mai au avut loc și în 
localități din tară.

în cursul după-amiezii 
1 Mai și în ziua de 2 mai, 
de mii de oameni ai muncii din 
Capitală și din alte orașe ole 
țării au luat parte la manifes
tări culturale, serbări populare 
și cîmpenești, întreceri spor
tive, care au avut loc în săli 
de festivități, parcuri și pe te
renuri sportive.

și 
de 

alte

de 
sute

ALEXANDRU BRAD 
ADRIAN IONESCU 
MIRCEA IONESCU Trec sportivii...

București - Pirinei (seniori) 22-6

reiniceanu șutează pe jos, balonul îl depășește pe Amaury și se va opri în plasă : 3—1 pentru 
Steaua. (Citiți in pag. a IV-c cronica meciului Steaua — Vasco da Gama).

Foto : St. Ciotloș

TOULOUSE, 30 aprilie (prin telefon). Pe
■ stadionul Municipal din localitate, în fata a 
i peste 6 000 de entuziaști șL competenți spec- 
' tatori, Selecționata orașului București a rea- 
: lizat o excelentă performanță, învingînd — și
în această a doua ediție — Selecționata Piri- 
neilor, la un scor sever, care dovedește supe
rioritatea românilor : 22—6 (11—6).

Pe un timp însorit (prima zi senină după 
săptămîni de ploaie), s-au aliniat pentru tradi
ționalul salut următoarele formații: PIRINEI: 
Vilepreux ; Batigne, Carayon, Tarayre, Series ; 
Daynes, Pages; Salut, Bourgade, Berlhon ,- 
Cester, Petuya; Morelatto, Cabanier, Abadie; 
BUCUREȘTI : Dăiciulescu ; Țibuleac, Dragomi- 
rescu, Irimescu, Wussek; Giugiuc, C. Stă- 
nescu; M. Rusu, Demian, Iliescu; V. Rusu, 
Țuțuianu; Rădulescu, Iordăchescu, Dinu.

încă de la început bucureștenii își impun 
jocul și concretizează în min. 3 prin lovitura 
de picior căzută a lui Giugiuc: 3—0. La numai 
10 minute este rîndul lui Dragomirescu să mo
difice scorul, completat de Irimescu, care trans- 

I formă încercarea : 8—0! Oarecum liniștiți de
■ avantaj, jucătorii noștri dau. semne de... rela- 
1 xare. Gazdele profită și domină din min 20

pînă la sfîrșilul reprizei. Evoluția scorului în 
continuare: 8—3 (Tarayre încercare în min 25), 
11—3 (Irimescu lovitură de pedeapsă în min 
28), 11—6 (Pages încercare în min. 30).

La reluare, liniile noastre dinapoi trec la un 
adevărat festival: 14—6 (Irimescu încercare 
în min, 48), 19—6 (Stănescu încercare transfor
mată de Irimescu în min 70), 22—6 (Țibuleac 
încercare în min 78). Aplauzele cu care publi
cul a răsplătit formația bucureșteană după flu
ierul final au fost o mare și meritată bucurie 
pentru noi.

Deși e greu să evidențiem pe cineva (toată 
selecționata Bucureștiului meritînd felicitări), 
vom da cîteva nume: Dăiciulescu, Irimescu, 
Dragomirescu, Wussek, Giugiuc, Slănescu, 
Iliescu, Țuțuianu. De la gazde ne-au plăcut în 
special înaintarea și mijlocașul Pages. A ar
bitrat excelent francezul J. Galonier.

Am obținut o victorie care ne dă mari spe
ranțe pentru întîlnirile internaționale ale se
zonului, destul de numeroase în acest an. Este 
o confirmare a valorii la care s-a ajuns și nu 
așteptăm decit prilejul de a o reconfirma.

V. MORARU 
antrenor



REZULTATE PROMIȚĂTOARE CARE TREBUIE CONSOLIDATE
Pe marginea consfătuirii profesorilor de educație fizică 

din regiunea Mureș~Autonomă Maghiară

Recent, a avut loc în orașul Tg. Mureș o consfătuire a cadrelor didactice care predau edu
cația fizică în școlile din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, organizată de Sfatul popular regio- 
nai (secțiunea de învâțămînt) și de Consiliul regional al UCFS, cu scopul de a se analiza modul în 
care au fost traduse în viață obiectivele cuprinse în planul de măsuri elaborat în toamna anului 
trecut pe baza instrucțiunilor comune ale Ministerului învățămîntului și Consiliului General al UCFS 
cu privire la îmbunătățirea activității sportive și de educație fizică din școli.

La consfătuire au participat tovarășii Anghel Alexe, președintele UCFS. Romeo Pojan, șeful 
Secției de propagandă a Comitetului Regional al P.C.R., delegați ai Ministerului învățămintului. se
cretari ai comitetelor raionale ale U.T.C., șefii 
silii lor raionale ale UCFS, directori de școli și

de educație fizica din școli.

secțiunilor de invățămînt raionale, președinții con- 
profesorii de educație fizică din regiune.

nformarea prezentată de tov. Petru 
Pop, șeful secțiunii de invățămînt 
a Sfatului popular regional, a 

scos în evidență faptul că s-au îmbună
tățit evident desfășurarea orelor de edu
cație fizică și activitatea sportivă din 

■’școli. Cea mai mare parte a profesorilor 
de educație fizică au muncit cu pricepere 
și pasiune, au realizat o colaborare mai 
bună cu ceilalți factori care contribuie 
la educarea tinerei generații și, printr-o 
mai judicioasă folosire a bazei materiale 
existente, au obținut rezultate demne de 
menționat. A crescut numărul de elevi 
cuprinși într-o activitate sportivă orga
nizată și permanentă, s-a îmbunătățit 
nivelul performanțelor regionale ale șco
larilor. Un rol hotăritor l-a avui iniția
tiva de la consfătuirea din toamna anu
lui trecut, cînd s-a elaborat — paralel 
cu alte măsuri — 
falcat pe unități de în1 
fesori de educație fizică.
cadrul asociațiilor 
unor secții 
nuclee ale sportulu 
școală. în 
tente, cu s 
fesurilor n 
tradițiile fi

inițiativă — care poate fi 
toate regiunile țării — a dat 
(iile cuprinse în planul res- 
fost afiliate: au programe de

in

s-a elaborat
un plan concret, de- 

ă’.âmînt și pro- 
de înființare in 

sportive școlare a 
pe ramură de sport, prime 

de performanță in 
raport cu posibilități le exis- 
>ecializarea și calificarea pro
spectivi ș» ținînd seama de 
ecărei școli, s-a stabilit orga

nizarea unui mare număr de secții pe 
ramură de sport în toată regiunea la 
atletism, handbal, volei, gimnastică, bas
chet, schi etc.

Această
extinsă 
roade.
pectiv au _ _
antrenament care se aplică în bune con- 
dițiuni. majoritatea au luat sau vor lua 
parte — în funcție de calendarul < 
petițional — la etapele raionale 
orășenești ale campionatelor republi 
școlare și de juniori. Prin aceasta s-s 
realizat un mare pas înainte pe drumul 
consolidării organizatorice a asociațiilor 
sportive școlare, cu mai multe secții 
pe ramură de sport'; acestea au posi
bilitatea să desfășoare o rodnică activi
tate compelițională la nivelul școlii și 
al claselor. în plus, s-au deschis per
spective noi pregătirii viitorilor sportivi 
de performanță, deoarece existența a- 
eestor secții și a unei activități compe- 
tiționale corespunzătoare fac ca munca 
de depistare și selecționare a elementelor 
talentate să se transforme într-un proces 
continuu, avînd etape de încercare mai 
lungi și mijloace de verificare mai certe. 
Rezultatele concrete ale acestei initiative 
sînt exprimatQ prin numărul sporit dc 
școli în care se organizează campionate 
ale asociațiilor și alte întreceri, precum 
și prin apariția unor elemente tinere și 
talentate ca Marta Satmari (13 ani) 12,8 
la 100 m. Maria Popa (16 ani) 1,49 m 
la săritura în înălțime. Ștefan Satmari 
(16 ani) 13,73 m la triplusalt. S-au evi
dențiat profesorii Valentina Moldovan 
(Luduș), Ion Ciotea, Artur Galfalvi, A- 
tila Madaraș, Mircea Buhlea, Gh. Fulop, 
Ștefan Sur du (Tg. Mure^). ‘Deneș Lado 
(M. Ciuc), Tiberiu Bazilides (Gheor
ghieni). Vasile Pop (Band) precum și co
lectivul de profesori de la liceul din 
Toplița, compus din îon Moldovan. Lu
cian Samson, Mihai Szabo și Ștefan 
Strasser.

După numai cîteva luni de la aplica
rea acestei inițiative, rezultatele pot fi 
considerate promițătoare. Mergînd în 
continuare pe același drum și lărgind 
organizarea acestor secții și la alte spor
turi cu o pondere mică în prezent (gim
nastica, schiul) sau chiar absente (na- 
tația, luptele și halterele) atît Secțiunea 
de învățămînt cît și Consiliul regional 
al UCFS vor realiza în scurt timp o 
îmbunătățire și mai evidentă a educa-iei 
fizice și activității sportive din școlile 
regiunii.

aterialul prezentat și discuțiile care 
au urmat au scos însă în evidență 
faptul că, față de condițiile exis- 

și de numărul profesorilor de edu- 
fizică, rezultatele obținute pînă în 

deși promițătoare 

M
tente 
cație 
prezent în regiune
— nu ne pot totuși mulțumi. Sînt încă 
mari posibilități nefolosite, la unii pro- 

~fesori de educație fizică continuă să se 
manifeste tendința de a lucra formal și 
de a demobiliza ușor în fața primelor 
'greutăți sau. insuccese. Așa se explică 

^faptul că dacă în unele raioane sau 
orașe există școli în cadrul cărora edu
cația fizică și activitatea sportivă sînt 
motive' de mîndrie pentru conducerile 
școlilor respective și pentru toate ca
drele didactice, există în schimb alături

de ele unități de învățămînt în a căror 
activitate zilnică sportul nu este prezent 
decît la orele de educație fizică, și a 
lunci de multe ori formal, in lecții ne
atractive, fără conținui. La Gheorghieni, 
de pildă, ca urmare a muncii entuziaste 
și neobosite a profesorului TiL-eriu Ba 
zilides. ajutat de colegii săi Anton Eic
kes, Rozalia t erenez, Francisc Hot iman 
și Zoltan Nagy. liceul din localitate a 
devenii o uni iote de înrățâmînt modei 
în ceea ce privește organizarea activității 
sportive și a educației fizice școlare. O 
sulă de sport bine utilată, curată și fo
losită cu întreaga ei ce pari ta le, o bază 
sportivă de țoală frumasețea. realizată 
prin mi floare locale și cnprinnad tere-

nuri de baschet, volei, tenis, po 
gimnastică, pistă de atletism 
activitate a asociației sportive a școtii 
(„înfrățirea*), rezultatele deosebite ob 
ținute în campionatele școlare (in mod 
deosebit la schi și baschet) și în cele 
de juniori (la hochei) sint mărturii eloc
vente în această pririmâ. Dar. tot la 
Gheorghieni, există școli cu o activitate 
sportivă și dg educație lirică de un nivel 
mediocru. Așa se petrec lucrurile la 
Școala profesională de construcții. Cum 
se explică o asemenea diferență ? Numai 
prin faptul că într-un loc se muncește 
cu pasiune, cu dragoste. în timp ce din
colo totul se limitează de cele mai multe 
ori la îndeplinirea de mîntuială a sarci
nilor profesionale. Mai evidentă apare a- 
ceastă diferență dacă ținem seama de 
faptul că în regiune există cadre didac
tice care nu beneficiază de condiții ma
teriale superioare și care obțin totuși 
rezultate foarte bune în muncă. Exemplul 
profesorului Cornel Grigorescu, din co- 
muTia Dănești, care organizează din pro
prie inițiativă numeroase competiții, 
multe dintre ele adevărate sărbători ode 
tineretului școlar din această comună, 
sau al învățătorului Francisc Gali, din 
comuna Ditrău, care a reușit să desfă
șoare o bogată activitate sportivă la 
nivelul fiecărei clase și al școlii sînt 
concludente. Școala din Dănești și cea 
din Ditrău nu dispun — deocamdată — 
de condiții materiale egale cu ale unor 
școli din Tirnăveni, Reghin, Tg. Mureș 
sau Gheorghieni. Și atunci, de ce rezul
tatele sînt diferite? Pentru că în primul 
caz intervine 
nu!

u este
munca
fizică 

pasiunea, iar în celelalte,

mai puțin adevărat că în 
lor, profesorii de educație 

întîmpină ele foarte multe 
ori și greutăți, unele dintre ele deștul de 
serioase, care îi împiedică în mod obiec
tiv să obțină succese pe măsura dorin
țelor și străduințelor lori Spre exemplu,

nn de mult, elevii școlii profesionale a 
Minis ferului industriei ușoare din Tg. 
Mureș au \fpst scoși din competițiile lo
cale. Cauza? La un moment dat, direcția 
școlii a refuzat — în mod nejustificat
— să pună la dispoziție sala pentru 
organizarea nnei etape a campionatului 
școlar de baschet. Drept „pedeapsă*, 
secțiunea de învățămînt a Sfatului popu
lar regional (metodist, Acaiiu Raliat) a 
interzis participarea echipelor școlii la 
alte întreceri. Deci, din această neînțele
gere au avut de suferit pînă la urmă
— elevii! Trebuie să recunoaștem 
un mod cu totul „original* de a rezolva 
problema... Nu prea mult diferit este și 
cazul profesoarei Iudiih Musznai.^de la

că este

Petru Groza* din Odorhei. 
și simpla — a interzis ele- 
«a a \-a B (unde este diri- 
anicipe la competiții și la

! prilej o pro- 
aceea a veați- 

iei colaborări eficiente în cadrul 
— și nu numai pe plan regional 

sau raional ■— între toți factorii care 
contribuie la educarea tineretului. Au 
fost arătate cazuri concrete în care lipsa 
de colaborare dintre conducerile școlilor, 
organizațiile L .T.C. și asociațiile spor
tive școlare a dus la nereușita unor 
acțiuni, la amînarea sau neglijarea alto
ra. în felul acesta, cel mai mult are de 
suferit întreaga muncă din unitatea res
pectivă de învâțămînt, deoarece, punînd 
accentul pe o anumită activitate, sînt 
neglijate. în mod inevitabil, celelalte, 
în acest sens, foarte importantă este 
atragerea într-o măsură mai mare a con
ducerilor școlilor în desfășurarea acti
vității sportive și de educație fizică a 
elevilor, care nu poate fi despărțită de 
ceilalți factori de educare și instruire. 
De altfel, direcțiunile școlilor au datoria 
să se preocupe de felul în care se des
fășoară activitatea sportivă a elevilor. 
Și mîndria corpului profesoral dintr-o 
unitate de învățămînt va fi cu atît mai 
mare, cu cît succesele la învățătură ale 
elevilor vor fi dublate de succese în alte 
domenii, în rîndul cărora sportul ocupă 
un loc de frunte. Dacă direcția școlii, or
ganizația U.T.C., asociația sportivă și 
profesorul de educație fizică își coordo
nează bine activitatea, dacă sprijinul 
reciproc este permanent și eficient și 
dacă se acordă o atenție deosebita sta
bilirii unor măsuri comune, roadele mun

cii vor fi cu atît mai bogate. în această 
colaborare trebuie atrase și comitetele de 
părinți, a căror pondere în rezolvarea 
problemelor materiale este deosebită și 
cu ajutorul cărora în curțile școlilor — 
și nu numai ale celor din regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară — vor apare 
în locul spațiilor ne folosite tot mai 
multe terenuri sportive simple, pe care 
tineretul poate să-și desăvîrșească pre
gătirea fizică, să se recreeze și. să-și re
cupereze forțele în vederea unei mai 
bune asimilări a cunoștințelor la celelalte 
materii.

Firește că un rol principal în conso
lidarea acestei colaborări, in lărgirea și 
permanentizarea ei, revine organelor raio
nale de învățămînt. U.T.C. și, în mod 
deosebit, celor ale UCFS, care trebuie să 
îndrume și să controleze periodic con
siliile asociațiilor sportive școlare, 
le ajute în organizarea întrecerilor, 
le pună la dispoziție bazele sportive, 
așa fel îneît un număr cît mai mare 
tineri să lucreze în mod organizat 
terenurile și în sălile de sport.

★

In cuvîntul său, tov. Romeo Pojan, 
șeful Secției de propagandă a Comi
tetului regional al P.C.R., a ridicat în 

fața celor prezenți o serie de probleme 
importante legate de educarea tineretu
lui. Vorbind despre viața de azi a tine
rei generații, care are la dispoziție con
diții minunate de instruire și căreia îi 
sînt larg deschise orizonturile unei de

să 
să 
tu 
de
P»

ciește noua generație a baschetbalistelor din Tg. Mureș 
Foto : A. Neagu

pline realizări, tov. Romeo Pojan a 
subliniat că educația fizică are o con
tribuție însemnată la formarea tinerelor 
generații și că școala reprezintă facto
rul de bază în cuprinderea unui număr 
cit mai mare de tineri în practicarea 
exercit iilor fizice. El a cerut profeso
rilor de educație fizică din -regiune să 
muncească cu mai mult simț de răs
pundere. cu dragoste și pasiune, deoare
ce numai în felnl acesta ei vor reuși să 
formeze la tineri. încă de la vîrsta fra
gedă, deprinderea de a practica exerci
țiile fizice și sportul. In rol deosebit 
în această direcție revine și conduceri
lor școlilor, care au datoria să se pre
ocupe mai atent de felul în care se des
fășoară activitatea de educație fizică 
din școală, să ajute concret la buna ei 
organizare și la îmbunătățirea bazei ei 
materiale. Condițiile existente în regiune, 
rezultatele obținute pînă în prezent sînt 
garanții că în viitor educația fizică și 
activitatea sportivă din școlile regiunii 
vor cunoaște o dezvoltare mai mare — 
a spus în încheiere tov. Romeo Pojan.

★
n continuare a luat cuvîntul tov. 
Anghel Alexe, președintele UCFS, 
care a apreciat rezultatele obținute 

pînă în prezent în acest domeniu în re
giunea Mureș-Autonomă^ Maghiară ca un 
început promițător, la realizarea căruia 
o contribuție considerabilă au adus-o, în 
primul rînd, profesorii de educație fi
zică. Aceste rezultate dau convingerea 
că măsurile elaborate la consfătuirea de 
anul trecut au fost eficiente și că ele 
constituie premise pentru continua dez
voltare a educăției fizice. și activității 
sportive școlare, sub tocite aspectele ei. 
0 mare parte din școlile regiunii au baze 
sportive cu terenuri, și instalații cores
punzătoare, cadrele didactice au un bun 
nivel de 'calificare profesională care le 
dă 'posibilitatea să lucreze și mai bine. 
Succesele de pînă acum pot fi amplifi

cate în direcția creșterii cantitative și 
calitative a activității sportive și edu
cației fizice din școli.

Apoi, vorbitorul Sra ocupat de unii 
dintre factorii chemați să influențeze po- . 
zitiv munca în acest domeniu. O aten
ție deosebită va trebui să se acorde în 
viitor unei folosiri mai judicioase a ba
zelor sportive existente, eliminîndu-se 
practica unor organe raionale ale UCFS 
sau a unor cluburi și asociații sportive 
care refuză să pună la dispoziția asocia
țiilor sportive școlare terenurile și sălile 
de sport. Totodată, este necesar să se 
realizeze o dezvoltare a bazei materiale 
prin amenajarea în curțile școlilor a 
unor terenuri simple, care să poată 
găzdui activitatea sportivă de masă și 
orele de educație fizică ale eleitilor. O 
colaborare eficientă între conducerile 
școlilor, organizațiile U.T.C. și organele 
raionale ale UCFS va rezolva mai bine 
și mai operativ problema dezvoltării ba
zei materiale a activității sportive șco
lare. Un alt factor hotăritor în realiza
rea unei îmbunătățiri serioase a muncii 
în această direcție îl reprezintă profe
sorul de educație fizică, a cărui muncă 
perseverentă, plină de pasiune și dra
goste, influențează puternic formarea 
personalității unui tînăr, determină o 
educație sănătoasă și multilaterala a 
acestuia. Numai astfel profesorii de 8- 
ducație fizică vor putea transmite tine
rilor dragostea pentru sport, pentru mis^ 
carea în aer liber, să-i deprindă cii 
practicarea exercițiilor fizice, ceea ce 
îi va ajuta la o mai bună asimilare a 
cunoștințelor de la celelalte materii. în 
același timp, profesorul de educație fi
zică trebuie să fie și un propagandist 
activ al mișcării sportive, luptînd pentru 
lichidarea concepției ce poate fi întîl- 
nită încă la unii părinți și chiar profe
sori, care pun pe seama activității spor
tive... insuccesele la învățătură unor 
elevi. Tocmai de aceea, colaborînd per
manent, în special cu părinții, dar și cu 
celelalte cadre didactice, profesorul de 
educație fizică va convinge că sportul 
reprezintă deopotrivă un mijloc eficient 
de întărire a sănătății, de destindere și, 
deci, de recuperare a forțelor.

Dar, profesorul de educație fizică nu-și 
va putea rezolva cu succes sarcinile 
dacă nu va aplica în munca lui cele mai 
avansate metode de pregătire. în această 
direcție nu trebuie uitat faptul că OlF- 

vitatea profesorului de educație fizir-L 
cuprinde etape diferite. începînd de Ifc 
predarea primelor noțiuni de practicare 
a exercițiilor fizice, trecînd prin străda
nia lui de a forma la elevi deprinderi 
corecte și ajungi  nd la crearea — în 
funcție de calitățile fiecărui tînăr — a 
premiselor pășirii în sportul de perfor
manță. Pentru fiecare din aceste etape 
profesorul de educație fizică trebuie să 
aplice metode diferite, să ținu seama de 
toate noutățile pedagogice și metodice, 
de tot ceea ce ne pune azi la dispoziție 
știință. Pe de altă parte, fiind în perma
nență la curent cu realitățile mișcării 

. sportive, el va putea realiza o m^i bună 
selecție, îndrumînd elementele cele mai 
dotate spre Școlile sportive de elevi sau 
spre Liceele cu program special de e- 
ducație fizică, al căror aport la îmbu
nătățirea activității sportive de perfor
manță- se va ridica astfel an de an la 
un nivel calitativ superior, corespunză
tor cerințelor și investițiilor ce se fac.

După ce a arătat pe larg, cu exemple 
concrete, cît de eficientă este colabo
rarea pe plan local in îmbunătățirea ac
tivității sportive din școli, tov. Anghel 
Alexe s-a ocupat de problema lărgirii 
sistemului competițional. Pentru această 
— a spus vorbitorul — este necesar 
să se manifeste mai multă răspundere 
în organizarea campionatelor asociați
ilor sportive școlare, a întrecerilor 
interșcoli, devenite tradiționale în unele 
raioane, a etapelor orășenești și raio
nale ale campionatelor republicane șco
lare și de juniori. O inițiativă lăuda
bilă în această direcție este aceea a or
ganizării unor concursuri pentru realiza
rea recordurilor școlii, învingătorii. ur~ 
mînd să fie premiați în cadrul serbări
lor de sfîrșit de an. Legat de aceasta s-a 
arătat că o atenție deosebită trebuie 
acordată organizării activității din va
canța de vară, felul în care sînt pregă
tite taberele de vară — mijloace eficien
te în asigurarea continuității activității 
și în depistarea și selecționarea unor 
elemente tinere și talentate. -

în încheiere, tov. Anghel Ale,xe a 
urat tuturor profesorilor de educație fi
zică succes în munca lor viitoare, expri- 
mîndu-și convingerea că în regiunea Mu
reș-Autonomă Maghiară se vor obține 
în scurt timp rezultate tot mai bune în 
îmbunătățirea .activității sportive și o 
educației fizice școlare, în afirmarea 
tot mai puternică pe . plan sportiv a ti
neretului școlar în competițiile interne. 
Acest fapt va determina ca regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară să contri
buie mai activ lă formarea unor noi ete- 
mente talentate, care să apere cu cm.ste 
și dîrzenie culorile scumpei noastre pa
trii în cele mai importante întreceri in
ternaționale.

. CĂLIN ANTONESCU



Duelul Petrolul-Rapid continuă de pe aceleași poziții
Petrolul Farul 3-0 (1-0) Steagul roșu-Rapid fl-2 (fl-2)

ri. PLOIEȘTI, 2 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Conform așteptărilor 
și în pofida... optimismului afișat de an
trenorul V. MărdSrescu în cabină, înainte 
de joc, victoria în meciul de azi a fost 
obținută de lider; o victorie meritată, 
conturată imediat după pauză (în min. 
50 tabela arăta 2—0) ca urmare a su
periorității teritoriale manifestată în 
majoritatea timpului și a numărului mai 
mare de ocazii create la poarta Faru
lui. Cum spuneam, victorie meritată și 
totuși trebuie să subliniem că față de 
opoziția mediocră a adversarului, evo
luția petroliștilor a înregistrat o scă
dere evidentă la factorul fizic. Lipsa de 
prospețime s-a făcut simțită mai ales 
în jocul celor doi mijlocași, Iuhas și 
Dragomir,- altă dată motoarele echipei. 
Insuficient susținută, linia de atac a 
primit mai puține baloane utilizabile, 
cei patru din față deScureîndu-se mai 
greu ca de obicei în condițiile apărării 
aglomerate opusă de oaspeți.

Deviza fotbaliștilor de la Farul în me
ciul de azi a fost „să plecăm de Ia Plo
iești cu un punct care să ne mai depăr
teze de... zonă”. In acest scop, constăn
țenii s-au apărat aproape cu întreaga 
echipă, mulțtimindu-se să contraatace 
sporadic printr-un singur vîrf (Tufan), 
Jțfedă” ușoară între fundașii centrali 
petroliști. Boc și Florea. Abia după 
0—2 oaspeții au încercat să deschidă, 
trecînd de Ia un 4—3—3, destul de ri
gid, cu accent pe defensivă, la un 4—2

în

—4 sortit, de asemenea, eșecului. Pentru 
că „formula44 singură, nesusținută de o 
dinamică corespunzătoare și de execu
ții tehnice' la nivelul categoriei A, nu 
duce la nimic bun.

Iată cum s-au înscris golurile :
min. 25 Dridea 1, aflat pe poziție de 
aripă stîngă, centrează înalt în careu și 
Badea, venit cu elan, înscrie cu capul, 
la colț (1—0) ; în min. 50, Dridea I 
centrează pe jos în fața porții lui Pilcă 
și fratele său reia din apropiere în plasă 
(2—0) ; în min. 58 Badea îl „servește" 
în adîncime pe Moldoreanu care pă
trunde singur și înscrie nestingherit 
(3—0). Constănțenii acuză ofsaid, dar 
arbitrul de centru Gh. Dulea răraîne ferm 
pe poziție și după consultarea eu arbi
trul de tușă. D. Sîrbu. La sfîrșît. în ca- 
biDă, tușierul D. Sîrbu ne-a spus că fun
dașul Pleșa se afla înaintea înaintașului 
petrolist, dar în apropierea liniei de 
margine și deci departe de fază.

Arbitrul Gh. Dulea a condus corect, 
următoarele formații :

PETROLUL: M. lenescu 7 — Pa- 
honțu 6. Boc 8, Florea 7, Mocanu 6 — 
luhas 6. Dragomir 6 — Moldoveana 5, 
Dridea I 6, Badea 7, Dridea II 6.

FARUL: Pilcă 6 (min. 56 Manciu 6) 
— Pleșa 6. Tîlrescu 6, Cos fin 7, Dum
bravă 6 — lancu 6. Koszka 6 — Ologu 
6 (min. 86 Gref), Manolache 5. Tuf an 
5, Kallo 6.

BRAȘOV 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Aici, la Brașov, 
atmosfera generală dinainte de 
meci era favorabilă gazdelor. După 
jocul bun de la Arad, din etapa 
precedentă, suporterii „stegarilor” 
așteptau o nouă victorie. Dar. ceea 
ce s-a întîmplat la 20 iunie 1965, 
cînd Rapidul a fost stopat din cursa 
pentru titlu, nu s-a mai petrecut 
azi. Așa că, în continuare, vom a- 
sista Ia duelul indirect dintre Rapid 
șî Petrolul.

Să revenim Ia jocul de azi. De 
la început trebuie să spunem că 
partida nu s-a ridicat nici un mo
ment la valoarea așteptată. Local
nicii au început nervos, au arătat 
că doresc victoria, dar s-au pripit în 
fazele de finalizare. Toate acțiunile 
lor au fost construite la întîmplare. 
Brașovenii au încercat să se apro
pie de poarta lui Andrei prin mingi 
pe sus, care au fost reținute cu

G. NICOLAESCU

DINA^fe BUCUREȘTI -. Datcu 5 — 
Popa 5 (min. 46 Pîrvu 6), Nuniceiller 
III 7, Nuiiweiller IV, 6, Stoenescu. 6
— Numveiller VI 5, Ștefan 7 — Pir- 
călab 6, Frățilă 5, Dumitraehe 6, 
Haidu 7.

DINAMO PITEȘTI : Niculescu 7 — 
I. Popescu 7, Barbu 6. Stelian 6. Badea 
'5 (min. 60 David) — Dobrin 6. Țîrcov- 
nicu 8 — Pop 6 (min. 60 C. Ionescu 
5), Naghi 6, ~ 
60 Pop).

A arbitrat 
te)-.
- înainte de

Țurcon 5, Daiid 6 (min.

bine Cornel Nițescu (Si-

începerea jocului, Țîrcov-mainte de
nicu le spunea mai tinerilor săi coechi
pieri: „Băieți, în primele 20 de minute 
trebuie să domolim jocul. Vom putea 
ileca cu un punct de aici numai dacă 
i scoatem din ritm“. Chiar din start, 
aiteștenii au aplicat riguros ’tactica pre
conizată de căpitanul lor, reușind aștep
tata scoatere din ritm. Cu toate acestea, 
meureștenii au avut destule ocazii, cele 
nai multe create de juniorul Dumitraehe 
:are, după un excelent prim sfert de 
>ră, avea să iasă treptat din joc, cul- 
ninînd cu ratarea celei mai mari ocazii 
i meciyjui, în minutul 64, cînd s-a 
iflat singur în fața porții goale, cu o 
ninge centrată de Pîrcălab. „Ruperea 
le ritm” o dată realizată, meciul a in- 
rat în faza uzurii. Insistențele în atac 
ile gazdelor au fost temperate de jocul 
elaxat și gîndit al mijlocașilor Dobrin 
â, mai ales, Țîrcovnicu, acesta din urmă 
isigurînd o frumoasă repartiție de 
ort prin alternarea paselor lungi cu 
ele scurte. Pînă la pauză, atacurile 
[azdelor vor pierde tot mai mult din 
orță,-datorită jocului sporadic al lui 
fircălab și dezorientării lui Frățilă și 
Imnitrache. Avînd în față un singur 
îaiptaș agresiv (Haidu), apărarea pi- 
eșteană va realiza replieri corecte și va 
educe la minimum ocaziile gazdelor.

La reluare, bucureștenii înscriu în pri
mul minut, Radu Nuniceiller reușește 
o pasă îrt adîncime. Haidu ttsnește prin
tre stoperi și înscrie : 1—0. Peste numai 
3 minute, piteștenii egalează. I. Popescu, 
aransat, aruncă mingea pe sus, în ca
reu, Datcu se înalță să „culeagă*, dar 
—• stupoare! — scapă printre nu ini. 
fragili, prompt, reia in plasă. După ega- 
lare, Pîrcălab e ceva mai insistent, 
dar se limitează la centrări în capul lui 
Stelian. Piteștenii își continuă ca tena
citate „schema”, apoi ii introduc pe G. 
Ionescu — poate, poate, cine știe !... — 
dar extremul dreapta e -neinspirat, iar 
Țurcan întîrzie mult fazele prin preluări 
greoaie, nesincronizîndu-se cu agitatul 
Naghi. In ultimul sfert de oră piteștenii 
savurează ideea că în acest campionat 
au luat trei puncte colegilor bucureșteni, 
iar gazdele par împăcate cu gîndul că 
nu le iese jocul. Cam atît despre a- 
ceastă „remiză” molcomă, care permite 
oaspeților să fie neînvinși de cinci e- 
tape și să-și apere locul 4.

IOAN CHIRILA

CLASAMENTUL

1. Petrolul 19 12 5 2 40—14 29
2. Rapid 19 13 2 4 35—15 28
3. C„S.M„S. 19 9 4 6 24—24 22
4. Dinamo Pitești

19 8 4 7 36—31 20
5. Dinamo București

19 7 5 7 28—25 19
6. Steaua 18 5 8 5 25—16 18 !
7. SL roșu 19 8 2 9 30—25 18 ■
8. Știința Craiova

19 6 6 7 17—24 18
9. Universitatea Clu

19 5 8 6 17—25 1» I
U. T. A. 19 5 7 7 23—30 17

ii. Politehnica Tîm.
19 7 3 9 17—27 17

12. Farul 19 6 3 10 20—30 15:13. Crișul 19 4 7 8 19—29 15 i
14. Siderurgistul

18 3 4 11 25—41 10

ETAPA VIITOARE (8 MAI)

Farul — Steagul roșu
Rapid — Siderurgistul
Știința Craiova — Dinamo 
Petrolul — C.S.M.S.
Universitatea Cluj — U. T. 
Crișul —.Politehnica Timișoara 
Dinamo București

eîștigat jocuL Cum ? Vom vedea 
mai jos.

Spre sfîrșitul minutului 24, un ba
lon „lucrat” pe mijlocul terenului de 
Jamaischi și Dinu a fost pasat lui 
Ionescu care a fugit pe partea stin
gă a terenului. Cîteva driblinguri 
scurte, o centrare la Dumitriu și a- 
cesta trage în Adamache. Balonul, 
respins defectuos, este reluat de 
Năsturescu în plasăt 1—0. în mim 
25, balonul abia pus la centru de 
gazde intră în posesia rapidiștilor. 
Aceștia reușesc cîteva combinații de 
zile mari, mingea ajunge la Dumi
triu, care fuge pe aripa stingă, cen
trează și Jamaischi — venit din ur
mă — înscrie cu capul: 2—0.

în acest moment meciul era ju
cat Publicul brașovean mai spera 
totuși... Și noi am sperat într-un 
joc bum Din păcate, gazdele au 
căutat să-<i oprească adversarul 
printr-un joc obstructionist și dur. 
A surprins replica lipsită de sporti
vitate a Iui Naftănăilă care, în mai 
puțin de 5 minute, l-a lovit pe Dan, 
l-a pălmuit pe Greavu și l-a faultat 
pe Motroe! în aceste momente, era 
de dorit o Intervenție mai hotărî!ă 
a arbitrului.

Pauza a calmat spiritele. în re
priza secundă, deși s-a jucat bărbă- 
tește, partida s-a desfășurat normal, 
dar jocul a fost lipsit de valoare șî 
de faze satisfăcătoare.

Bucureștenii, jucînd organizat, au 
reușit sâ-șî păstreze avantajul luat 
în prima repriză și au eîștigat pe 
merit această partidă.

Arbitrul Alexandru Toth (Oradea) 
a condus bine.

STEAGUL ROȘU: Adamache 6— 
Ivăncescu 6, Jenei 7, Alecu 5, Naghi 
5—Pescaru 7, Zaharia 5—Hașoti 
Naftănăilă 4, Gane 5 (din min. 
Selymesi 5), Necula 7.

R.APID : Andrei 8—Lupescu 
Motroe 8, Dan 9, Greavu 7— Jama
ischi 9, Dinu 7—Năsturescu 8, lones- 
cu 7, Dumitriu 8, Kraus 7.

CR. MANTU

U.T.A.-Stiinta Craiova
1-1 (0-1)

cv 
altă

e-

Pit.

A.

Steaua

bucureșteană. 
și Greavu au
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care

I. Steagul roșu — Rapid 2
II. Steaua — Vasco da Gama (Brazi-

lia) 1
IH. Politehnica Tim. — Univer. CI. 1
IV. U.T. Arad — Știinta Craiova X
V. C.S.M.S. Iași — Crișul X

VI. Bologna — Internazionale 1
VEL Catania — Atalanta X
TH. Juventus — Brescia 1
IX. Lanerossi — Cagliari X
X. Milan •— Torino X

XI. Napoli — Lazio 1
KII. Sampdoria — Spal 1
:ill. Roma — Fiorentina 2
Fond de premii : 484 292 lei din
) 664 lei report premiul excepțional, 
! 880 lei report premiul minim.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 17 
DIN

i
aaaa a

igremiul de categoria I a revenit par- 
Cibantului BUJIN NTCULAE din Bucu- 
sști.

(Rubrică redactată de Administrația 
e Stat Loto-Pronosport).

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

27 APRILIE 1966
1 variantă a 81612 lei
II- a 14 variante a 6 315
III- a 99 variante a 961
IV- a 411 variante a 297
V- a 2083 variante o 58 
Vil-a 7531 variante a 22

lei 
lei 
lei 
lei 
lei

4,
46

7,

ARAD 2 (piin telefon). Jocul, în 
ansamblu, nu a dat satisfacție -în 
ceea ce privește calitatea. Textiliștii, 
stopați moralicește de eșecurile re
petate, nu s-au putut reabilita nici 
de data aceasta. Ei au încercat să 
arunce în luptă toate forțele pentru 
obținerea victoriei, dar le-a lipsit 
orientarea și calmul în fazele de fina
lizare.

Partida începe într-un ritm susți
nut imprimat de gazde care con
struiesc cîteva acțiuni periculoase, 
rămase însă fără rezultat. Aceasta 
datorită, pe de o parte apărării ferme 
șî sigure a oaspeților, în frunte 
portarul Papuc șl pe d°
parte imprecizia atacanților. Pri
ma și cea mai mare ocazie de a ■ 
deschide scorul s-a Ivit în min. 4 
cînd o centrare a lui Floruț îl găseș
te pe Jac într-o situație ideală. El 
șutează plasat, dar Papuc.inspirat, 
salvează în corner. în ciuda faptu
lui că localnicii domină mai mult, 
cel care înscriu sînt — totuși — oas- 
pețiL în min. 39 Stănescu șutează 
sec de la marginea careului de 16 m 
și Coman, prins pe picior greșit, 
nu poate reține: 0—1.

După reluare, arădenii forțează rit
mul și reușesc să egaleze. în min. 
52, la un șut al Iui Axente, fundașul 
Bîtlan atinge mingea cu mina și 
arbitrul acordă penalii, transformat 
de Țîrlea.

Arbitrul Aurel Bentu (Buc.) a con
dus bine următoarele formații:

UT A: Coman 4 (din min. 46 Wei- 
chelt 6) — Igna 5, Bacoș 6, Mețcas 7, 
Czako II 6 — Chivu 5, Floruț 6 —- 
Pantea 6, Jac’5 (din min. 72 Schiopu 
6), Țîrlea 5, Axente 5.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc 8 — 
M. Marcel 5, Mincă 6. Bîtlan 7, De
liu 6 — Strîmbeenu 7, Ivan 7 —■ 
Cîrciumărescu 6, Eftimie 5, Ionescu 5, 
Stănescu 5 (din min. 78 Vasilescu 5).

ȘT. IACOB — coresp-

Crișul 0-0
ușurință de apărarea 
Dan, Motroe, Lupescu 
luptat din răsputeri să stăvilească 
iureșul înaintării brașovene șt au 
reușit. Timp de 24 de minute, echi
pa bucureșteană a jucat prudent, a 
acționat pe contraatac. Apoi, într-un 
interval de numai 90 de secunde, aPolitehnica Timișoara—Universitatea Cluj 2-0 (1-0)

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon). Cei 
peste 15 000 de spectatori prezenți luni 
după-amiază pe stadionul „1 Mai' au 
plecat satisfăcuți de cele 2 puncte 
adăugat la -zestrea' nu prea mare a 
echipei lor favorite, dar au fost de- 

de latura spectaculară a 
Jocul a reușit rareori să 
interesul publicului.
la Timișoara fără 5 titulari 

(Gaboraș, Marcu. Grăjdeanu. Neșu. 
Cimpeanu), studenții din Cluj au 
luptat pentru un rezultat cit mai 
strîns, lucru dovedit de jocul lor pru
dent în apărare și de rarele acțiuni 
purtate pe contraatac, care — to- 
cuși — au produs panică în careul 
Politehnicii. Așa 
min. 43, 59 și 
Adam au inițiat 
culoase.

Timișorenii au 
ciși să cîștige această partidă, 
atare, ei au acționat energic și și-au 
creat multe ocazii de gol. din care 
au fructificat două, ratînd copilă
rește patru situații favorabile prin 
Regep (min. 23 și 37), Grizea (min. 
38) și Lereter (min. 83). Ultimul, de 
la 2 metri, a tras în Moguț.

Iată cum s-au marcat golurile : în 
min. 6 Surdan trece de doi adversari, 
pasează lui Lazăr și acesta prelungește 
la Lereter care înscrie de aproape : 
1—0 ; in min. 50 o acțiune purtată 
pe stînga cu schimb de pase în viteză 
între Lereter și Mihăilă, 
poziție de șut pe Loncer, 
luiește scorul final.

Brigada bucureșteană
Gh. Popovici — la centru, C. Con
stantin și C. Prelici — la tușă, a 
condus foarte bine.

zăr 6, Humelnicu 6 (min. 46 Loncer 6), 
Lereter 6, Regep 7.

zamăgiți 
partidei, 
trezească

Veni ți

a fost, de pildă, în 
74 cînd Ivansuc și 
atacuri foarte peri-

intrat pe teren de-
Ca

pune m 
care pecet-

de arbitri,

POLITEHNICA : Siclai 7 — Sur- 
dan 8, Petrovici 6, Răcelescu 7, Spe- 
riosu 6 — Grizea 7, Mihăilă 7 — La-

UNIVERSITATEA : Moguț 7 — 
Szdke 6. Pexa 6, Anca 6. Mnstățea 5 
— V. Alexandra 5 (min. 60 Barbu 6), 
Oprea 6 — Bretan 5, Ivansnc 7, Adam 
6, Szabo 6.

P. ARCAN și
T. ȚĂRANU

Rezultate

coresp.

IAȘI, 2 (prifi telefon). Localnicii 
au ratat luni o victorie care în 
mod normal nu trebuia să le scape. 
Cînd stăpînești mijlocul terenului, 
cînd te afli în careul advers cu 
balonul la picior și întîrzii să șu- 
tezi, nu poți da vina pe... ghinion !

în prima repriză atacurile gaz
delor n-au fost prea convingă
toare, cu toate că ieșenii au bene
ficiat de 8 cornere. Majoritatea ba- 
loanelor fiind jucate pe sus — o 
lipsă de orientare tactică ’ — au 
fost ușor cîștigate de Solomon, Po- 
joni, Balog și chiar Vigu.

După pauză, CB.ALS. mărește 
ritmul, joacă cu mingi pe jos, dar 
forțează prea mult centrul tere
nului, unde — din nou — Șolomon 
și Pojoni se dovedesc de netrecut 
Acțiunile periculoase s-au desfășu
rat pe aripa stingă, unde Incze IV, 
a jucat simplu, cu pase dintr-o 
bucată, iar Deleanu s-a intercalat 
deseori în linia de atac, deru
tând pe Tîlpaș. Dar, ce folos ? ! 
Pentru că și Cuperman și Stoi-

cescu și Matei s-au încurcat în 
minge, au tras în apărători sau pe 
lîngă poartă.

Despre Crișul trebuie să mai 
spunem că a beneficiat de două 
mari ocazii care se puteau solda 
cu gol, salvate însă în ultima in
stanță de Deleanu (min. 55) și Vio
rel Popescu (min. 86). O victorie a 
orădenilor n-ar fi reflectat însă ra
portul de forțe de pe teren.

Bun arbitrajul prestat de brigada 
bucureșteană N. Mihăileseu, Gh. 
Vasilescu și C. Manusaride

C.S.M.S. : Constantinescu 8 —
V. Popescu 7, Ghegbi 7, Vornicu 
7, Deleanu 8 — Ștefănescu 8, Ko- 
milă 6 — Matei 8, Pop 5 (min. 54 
Stoicescu 5), Cuperman 6, Incze 
IV 8.

CRIȘUL : Eremia 8
Solomon 7, Pojoni 7. Balog 
Vigu 8, Iacob 6 — Bacoș 6 
75 Damian 6), Mureșan III 7, 
șani 6, Mureșan II 6.

Tilpas 7, 
7 — 
(n-rin. 
Har-

D. DI ACONESCU-coresp. reg.

din categoria B
SERIA I

Dinamo Victoria București — Dinamo 
Bacău 1—1 (1—1)

Știința București — Progresul Brăila 
5—6 (2—01

Metalul Tirgoviște — Metalurgistul 
București 1—0 (1—0)

Oltul Rin. Vîlcea — Ceahlăul Piatra 
Neamț 1—0 (0—0)

Poiana Cimpina ~
1—0 (1—0)

C.F.R. Roșiori —
(3—1)

Flacăra Moreni
5—0 (2—0)

SERIA A D-A
Gaz metan Medias — A.S. Cugir 

4—0 (2—0)
Minerul Lupeni — Jiul Petrila 

(0—1)
A.S.A. Tg. Mures — Clujeana 

(5-2)
Vagonul Arad — C.F.R.
(1-1) "
C.S.M. Reșița — Minerul

4—2 (2—1)
Industria sîrmei C. Turzii

Turda 3—0 (1—0) 
Recolta Cărei — C.S.M.
(0-0)

— Progresul Buc.

Oțelul Galați 3—1

— C.F.R. Pașcani

Arad

0—1

5—3

3—1

Baia Mare

— Arieșul

Sibiu 0—1

Ieri, în categoria C
SERIA EST SERIA VEST

Textila Buh ușiUnirea Negrești — 
0—1 (0—0)

Victoria Roman — Petrolul Moinești 
1—2 (0—1)

Metalosport Galați — Chimia Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0)

Locomotiva Iași — Minobrad Vatra 
Dornei 2—3 (0—0)

Metalul Rădăuți — Rapid Mizil 2—1 
(0—0)

Foresta Fălticeni — 
Focșani 3—1 (1—1)

Flamura roșie Tecuci — 
ceava 4—-0 (3—01

Victoria Tg. Jiu — C.F.R. Caransebeș 
1—0 (0—0)

Electroputere Craiova — Minerul 
Cimpulung 3—0 (ncprezenlare^ 

Victoria Călan — Metalul Hune
doara 1—1 (0—0)

Flectromotor Timișoara — Minerul 
Anina 1—2 (0—1)

Progresul Corabia 
Severin 1—0 (0—0)

Progresul Strehaia — C. F. R. Timi
șoara 2—2 (0—0)

Muscelul Cimpulung — Minerul Deva 
1—0 (0—0)

Metalui Tr.

Fructexport

Chimia Su-

SERIĂ SUD

N. Oltenița

Electrica

Con-

Dunărea Giurgiu — S.
0—1 (0—1) 

Flacăra roșie București
Fierți 3—1 (1—0)

Metxom Brașov — Electrica 
stanța 1—0 (0—0)

Portul Constanța — I.M.U. Medgi
dia 1—2 (1—0)

Chimia Făaăras — Rulmentul Brașov 
3—1 (0—0)

Tractorul Brașov — Tehnometal 
București 2—2 (2—0)

Marina Mangalia — Oltul Si. Glteor- 
ghe 2—0 (1—0)

SERIA NORD

Forestiera Sighetuî Mașinației 
Sătmăreana 1—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș 
șoarâ 2—0 (1—0)

Chimica Tîrnăveni 
ghin !—0 (1—(?)

Gloria Bistrița -
Sprie 2—0 (0—0)

Olimpia Oradea — A. S. Aiud 7—2 
(6—1)

Steaua roșie Salonta —- Minerul Bi
hor 1—0 (0—0)

Unirea Dej — Metalul Copșa Mica 
1—0 10—0)

Faianța Sighi-

Mmeiîl! Baia



0 frumoasă victorie a fotbaliștilor de la Steaua In cuplajul ide pe stadionul Republicii

4-1 cu Vasco da Gama
Plăcut spectacol fotbalistic, dumi- indiierent, fiind vorba de partida 

nică seara, pe stadionul Republicii, în inaugurală a unui lung turneu pe 
prima nocturnă a anului I Steaua a care-1 întreprinde in Europa, 
jugat o repriză (cea de a doua) ca-n nnmo v»n
vremurile sale bune și o întrecut cu 
un scor categoric, 4—1 (1—1), Pe una 
dintre cele mai bine cotate formații 
braziliene de club — Vasco da 
Gama. Ne bucură, desigur, succesul 
în sine, o victorie asupra celei de 
a patra clasate in campionatul Bra
ziliei onorînd palmaresul oricărei e- 
chipe de club, chiar în condițiile unui 
joc amical. Dar, ceea ce ne satisface 
în primul rînd este maniera în care 
a fost obținut rezultatul, concluzia pe 
care au tras-o, pe drept cuvînt, cei 
peste 20 000 de spectatori: că jucă
torii noșlri au resurse reale, că pot 
întrece orice formație străină cînd 
VOR SĂ CÎȘTIGE, cînd se dăruiesc 
jocului, așa cum au făcut duminică 
folbaliștlî antrenați de Ilie Savu.

Două lucruri se cuvin de la în
ceput subliniate. Mai întîi, VALOA
REA TEHNICĂ A JOCULUI. Nota 
de tehnicitate, specifică fotbalului 
brazilian, a fost imprimată de Vasco 
da Gama, dar Steaua n-a ezitat să 
accepte jocul în „domeniul" conve
nabil oaspeților, și să se întreacă cu ei 
folosind aceeași armă. în al doilea 
rînd, RITMUL VIU 1N CARE S-A 
DISPUTAT MECIUL. tntr-adevăr, 
prea puține au fost perioadele în 
care să nu se joace „din plin“, în 
care fotbaliștii să-și drămuiască 
efortul. Din acest angajament teh
nic și fizic TOTAL a rezultat un 
spectacol iotbalistic bun, unui din 
meciurile de care, peste vreme, îți 
aduci aminte cu plăcere. Și Steaua 
o învins meritat, in fața unei for
mații căreia rezultatul nu i-a fost

la 
au 
in

Bucureștenii au pornit viguros 
ataa și chiar în primul minut 
deschis scorul. Pavlovici a șutat 
bară SORIN AVRAM a reluat ba
lonul și I-a trimis în plasă. în con
tinuare, joc rapid, cu acțiuni spec
taculoase la ambele porți, mai 
periculoase cele ale gazdelor care 
— cu un Voinea mai atent și mai 
activ — puteau să-și mărească avan
tajul. în finalul reprizei, Vasco da 
Gama începe să navigheze cu „vlnt 

și — mergînd cu toate 
1 egalarea: 
pe jos, min-

de pupă“ 
pînzele sus — 
Luisinho șutează 
gea lovește bara interioară și se 
oprește în plasă.

Schimbările produse în atacul 
bucureștean, după pauză, îmbunătă
țesc jocul acestui compartiment. în 
min. 49, Sătmăreanu șutează de Ia 
distanță, Ananias respinge cu ca-

obține
sec i

pul... servindu-1 excelent pe Pav- 
lovici care Înscrie; 2—1. Bra
zilienii au și ei acțiuni remarcabile, 
in care își etalează calitățile Bian- 
chini, Luisinho, Zizinho. Acum 
Steaua este mai periculoasă prin 
contraatacurile sale rapide. în min. 
69, la o astfel de acțiune, Creini- 
ceanu majorează scorul, printr-un 
puternic șut pe jos, din unghi. Și 
tot el, In min. 84, fixează rezultatul, 
reluînd cu capul o centrare a lui 
S. Avram. De remarcat că In min. 
71 Vasco da Gama a ratat un pe
nalii (Maranhao a șutat in bară).

Arbitrul V. Dumitrescu a condus 
formațiile:

STEAUA: Suciu — Petescu, Hăl- 
măgeanu, D. Nicolae, Sătmăreanu — 
Jenei (Negrea), D. Popescu — 
Avram (Micu), Pavlov ici (min. 70 
Constantin), Voinea (Avram), Crei- 
niceanu.

VASCO DA GAMA: Amauiy, 
Ary, Caxias, Silas (min. 82 Alcir), 
Maranhao, Ananias, Luisinho, Lorico 
(Acilino, Andrade), Bianchini, Mene
zes, Zizinho.

RADU URZICEANU

Turneul internațional de șah

REGRUPARE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Bilanț pozitiv în întllnirile
cu rugbiștii francezi

București — Pirinei (juniori) 17-3
Steaua — Selecționata Armatei franceze 3-3

„AVANPREMIERA"
EINALEI „ C. C. E.“ EA VOLEI 

RAPIB-DINAMO AZI ÎN CAMPIONAT 
EA „FEOREASCA"

S^la FJoreasca găzduiește azir de 
la ora 18, un meci masculin de volei 
care nu mai are nevoie de nici un 
fel de Drezentare : Rapid—Dinamo 
în cadrul etapei a XXII-a a campio
natului categoriei A. Cu alte cuvin
te, o „avanpremieră" a finalei ro
mânești a „Cupei campionilor euro
peni", care promite un spectacol pa
sionant.

PtlROSIAN L-A ÎNTINS DIN NOU 
PE SPASSKI: 6-4

Ieri, la Moscova, a 10-a partidă a 
meciului Petrosian — Spasski a pri
lejuit a doua victorie a campionu
lui mondial de șah. 
gat la mutarea 30, 
două sacrificii de 
meciului este acum 
lui Petrosian.

Petrosian a cîști- 
după un atac cu 

calitate ! Scorul 
6—4 în favoarea

• Două runde dîrz disputate, sîm
bătă și duminică, au avut darul șă 
complice lupta pentru primele 
locuri ale clasamentului, împărțite 
acum la egalitate de puncte între 
trei concurenți: Korcinoi, Gheor
ghiu și Bednarski. Primul are însă 
o partidă mai puțin.

Vrînd parcă să demonstreze că 
înfrîngerea la Kavalek n-a fost de
alt un simplu accident, Florin 
Gheorghiu a cîștigat consecutiv 
două partide, excelent jucate, la 
reputații maeștri internaționali 
Czerniak și Minici. Nu mai puțin 
spectaculoase au fost victoriile lui 
V. Korcinoi, la Ghițescu și Bed
narski, acesta 
ieri prima înfrîngere în 
Duminică, 
Minici.

Acestui 
se alăture 
viei, care 
lek — a 
Garcia (după reluare) și Czerniak.

Alte rezultate : Garcia—Kolarov 
1—0, Partos—Neamțu >/2—>/2, Soos— 
Ciocîltea »/2—'A (runda VII) ; Cio- 
cîitea—Kavalek 0—1, Neamțu—Soos 
0—1, Kolarov—Partos și Pavlov— 
Garcia întreruptă (runda VIII); Cio
cîltea—Partos >/2—*/2 (întreruptă din 
runda VI).

Clasamentul înaintea rundei a 
noua, de azi: Korcinoi 6—1, Gheor
ghiu și Bednarski 6—2, Matulovici 
5*/2—2>/2, Soos și Kavalek 4'/2—3‘/2, 
Ciocîltea 4—3, Czerniak 3*/2—3</2,

Partos și Garcia 2>/2—4>/2, Kolarov
2—4, Ghițescu și Minici .2—5, Pav
lov l</2—41/2, Neamțu 1</j—51/j.

(Rd. V.)

Atractivul program sportiv de pe 
stadionul Republicii, în care rugbiui 
a fost „vioara întîi", a reușit să sa
tisfacă exigențele numerosului și 
competentului public. în „deschi
dere" s-au întîlnit formațiile : BUCU
REȘTI (antrenori I. Buzoianu și D. 
ManoHeanu): Cristea; Braga, Ghețu, 
Nica, Coravu; Ivan, Radulescu; Ifti- 
mie, Prosi, Fugigi; Ene, Filip; Gheor- 
ghe, Alexandrescu, Bucur; 
(antrenor J. Gouzenne): 
Bourgarel, Seran, Barriere, 
Romeu, Astre; Tuffery, Armengaud, 
Vaquero (Labatut); Charriere (San- 
tarossa), Marnac; Bergamasco, Grin- 
des, Sou lie.

Abordînd jocul cu oarecare nesi
guranță, reprezentanții Capitalei n-au 
reușit să concretizeze convingător 
pînă Ia pauză, dar după încercarea 
reușită de Nica în min. 58, ca ur
mare a 
le-a stat 
scorului: 3—0 (Ghețu încercare în 
min. 18), ‘ - ---- 
min. 34), 
deapsă în min. 39); 9—3 (Nica 
cercare în min. 58), 14—3 (Prosi 
cercare transformată de Nica în min. 
63), 17—3 (Braga încercare în min. 

dus 
mai

ales prin furnizarea de baloane Ift 
niitor dinapoi. Ne-au plăcut mai mulf 
linia a III-a, Nica și Ghețu din 
lecționata bucureșteană, iar de la1 
oaspeți linia de treisferturi și, mai7 
ales, perechea de mijlocași Astre-^, 
Romeu. A arbitrat Șt. Constant!? 
nescu.

din urmă suferind 
concurs. 

Bednarski cîștigase la

„trio" fruntaș tinde să i 
și iugoslavul M. Matulo- 
— deși învins de Kava- 
cules două puncte: la

Rezultatele de ieri din categoria A 
la volei, baschet și handbal

VOLEI Universitatea
FarulSERIA I, MASCULIN:

Constanța — Steaua București 2—3 
(13—15, 15—12, 1—15,■ 15—13, 7—15); 
Progresul Brăila — Politehnica Ti
mișoara 2—3 (9—15, 15—8, 12—15, 
15—8, 13—15); Petrolul Ploiești — 
Știința Galați 2—3 (17—15, 14—16, 
15—12, 14—16, 14—16); Tractorul
Brașov — Minerul B. Mare 3—1 
(5, —11, 2, 7); Politehnica Cluj — 
Politehnica Brașov 3—0 (14, 10, 11).

BASCHET
MASCULIN, SERIA I: Steaua— 

Politehnica București 77—58 (44— 
29); Farul Constanța — Universi
tatea Timișoara 61—51 (35—30);
Dinamo Oradea — Aurul Brad 
108—70 (50—37); Steagul roșu Bra
șov — Știința Tg. Mureș' 71—52 
(34—21); Știința Galați — Univer
sitatea Cluj 59—51 (30—20). 
Dinamo București — Rapid 
amînat

Tractorul Brașov
București amînat.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Juniori î Ș.S.E. Constanța—S.S.E. 
nr. 2 București 8—18 (4—8); Ju
nioare: Start Bolyai Tg. Mures — 
S.S.E. Ploiești 11—5 (6—2).

S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CELEI 
DE A 64-a SESIUNI A C.I.O.

Meciul 
a fost

PIRINEI
Guillas;
Blanc; '

★
meci fcvedetă“, 
și Selecționata 
au disputat în

„limpezirii" jocului, meciul 
la discreție. Iată evoluția

3—3 (Tuffery încercare în
6—3 (Nica lovitură de pe- 

în- 
în-

72)- în general, înaintarea a 
„greul* în obținerea victoriei,

Trimisul nostru special, CAHN ANTONESCU, transmite:

DOUA VICTORII
SARAJEVO 2 (prin telefon). — 

Selecționata de tineret a orașului 
București și-a început duminică tur
neul printr-un meci amical susținut 
în localitatea Zenica, de lingă Sa
rajevo. Tinerii noștri handbaliști au 
obținut o victorie elară asupra re
prezentativei Zenicei: 24—15 (13—5).

Astăzi a început tradiționalul tur
neu internațional organizat aici 
anual în cinstea zilei de 1 Mai. La 
această ediție jubiliară (a X-a) iau 
parte selecționatele orașelor Bucu
rești (tineret), Belgrad, Sarajevo și 
Visoko, în locul echipei Koln care a 
anunțat că nu mai participă. în pri
mul meci, echipa noastră a reușit o 
frumoasă performanță, dispunînd

clar, cu 19—13 (11—4), de 
formație a Belgradului (în 
că internaționali cunoscuți, 
rul Banjanin, Faifrici, 
Branovid, Popovici). Jocul, în pri
ma repriză, a fost la discreția jucă
torilor noștri, care au dominat clar. 
După pauză, însă, ei au resimțit obo
seala și belgrădenii au putut reduce 
din diferență, fără a Ie periclita însă 
victoria. Au marcat: Licu 8, Goran 4, 
Gațu 3, Moldovan 2, Cosma și Pap, 
respectiv Faifrici 4, Tomas 4, Mar- 
tincevici 2 și Diklici 3. A arbitrat 
bine P. Dopudja. în al doilea meci: 
Sarajevo—Visoko 20—16 (7—7). Tur
neul se încheie marți.

puternica 
care joa
ca porta- 

Martincevici,

în 
iești 
ceze 
ale sportivității un dîrz și palpitant 
„duel" rugbistic. Scorul strîns, 3—3 
(0—0), realizat prin două lovituri de 
picior căzute ale excelenților fundași 
Penciu (min. 49) și Michel (min. 63) 
ilustrează egalitatea în jos (de altfel,- 
caracteristica principală a jocului), 
dar nu și faptul că gazdele au ratat 
ocazii mai numeroase decît oaspeții. 
Fără o clipă de răgaz, ambele echipe 
au încercat tot ce poate duce la în
scrierea de puncte în rugbi, dar agĂr 
rările au fost mereu la post. S-a lup! 
tat pentru fiecare palmă de teren, 
realizîndu-se cîteva atacuri care eu 
ridicat tribunele în picioare, dar... 
zadarnic. Emoția a culminat cu 
„bara" lui Mateescu din ultimele 
clipe ale meciului. Formațiile au fost 
următoarele: STEAUA (antrenor P. 
Cosmănescu): Penciu; Popa, Ciobă
nel, Luscal, Ghiță Dan; Chiriac, Ma
teescu; Rășcanu, Bărbălăi;^ Băltă- 
rețu; Fodor, Preda; Ciornei (Soare), 
Căpușan, Ionescu; SELECȚIONATA 
ARMATEI FRANCEZE (antrenor C. 
Dupont): Michel; Capendegeux, Ma- 
gois, Lassere, Pommies; Dehez, Su
tra; De Gregorio, Viotto, Martinaud: 
Magnac, Spanghero; Baux, Yachvilli, 
Saur'et. Toți jucătorii merită felicitări 
pentru dîrzenia manifestată. Din rîn- 
dul lor remarcăm mai ales pe Pen
ciu, Ciobănel, Rășcanu și Fodor — 
de Ia Steaua, 
și Spanghero 
trat excelent

Steaua Bucu- 
Armatei fran- 
limitele stricte

Michel, Lassere, Dehez 
de la oaspeți. A arbi- 
Teodor Witting. jg
G. RUSSU-ȘIRIANU

Ion Ârdeleanu pe locul III
in cursa ciclîstă de la Milano

Campionatul republican de atletism pe echipe

Gh. Zamiirescu: 10,4 sec. pe 100 m
Ieri a început campionatul republican 

de atletism pe echipe. La Timișoara a 
avut loc meciul Banat—Steaua—I.C.F. 
Iată eîtrva rezultate : Gh. Zamfirescu 
(S) 10,4 pe 100 m — RECORD EGALAT. 
400 m: Pacepa (B) 51,0 ; 1500 m : Plă
cintării (S) 3:57,8 ; 110 mg : Schneider (B) 
14,8 ; 3000 m ob. : Caramlhai (S) 9:15,8 ; 
triplu : Viscopoleanu (S) 15,00 ; înălțime: 
Macovei (S) 1,94 ; greutate: Serafim
(ICF) 14,45; suliță : W. Socol (S) 68,50 ; 
FEMEI: 100 m : Tocilă (ICF) 12,0 ; 400 m: 
Staneu (S) 59,7 ; 80 mg : cîrstea (S) 11,2; 
lungime : Salamon (S) 5,70 ; disc : Moțiu 
(ICF) 44,32. (EM. GROZESCU-coresp.)

Peste 2000 de spectatori au urmărit pe 
stadionul Dinamo din Pitești întîlnirile 
dintre echipele regiunilor Argeș—Brașov 
—Progresul București. Cîștigătorii pro
belor : BĂRBAȚI; 100 m : Izbășescu (P) 
11,0 ; 400 m: ștefănescu (A) 51,0 ; 1500 m: 
Gagiu (A) 4:04.0 ; 110 mg : Dumitrașcu (A)

15.4 ; 3000 m ob. : Scheible (B) 9:11,3 ;
triplu : Corbu (A) 14,54 ; înălțime : Ber
bece (A) 1,90 ; greutate: Sălăgean (B) 
14,41 ; FEMEI : 100 m : E. Vitallos (B)
12.4 ; 400 m • Gabor (B) 59,0 ; 80 mg : 
Nedelcu (A) 11,5; lungime: Schal (B) 
5,47 ; disc : O. Cataramă (A) 51,18 (AL. 
MOMETE-coresp. regional).

Pe stadionul Dinamo din Capitală au 
loc meciurile Dinamo—Rapid—Cluj. Re
zultate : BARBATI: 100 m : Rățol (D), 
sărucan (D; 11,0 ; 400 m : Jurcă (D) 48,9; 
1300 m : Bloțiu (R) 3:50,6 Barabaș (D) 
3:50,7 ; 110 mg : Dincă (D) 15,6 ; 3000 m 
ob. : Mustață (D) 9:08,4 ; triplu : Dumi
trescu (D) 15,29 ; înălțime : Spiridon (D) 
2,05 ; greutate: Gagea (D) 16,58, Menis 
(D) 15,69 ; suliță î Crăciunescu (D) 60,30 ; 
FEMEI: 100 m : Beșuan (C) 12,5 ; 400 m: 
Teodorof (D) 59,1 ; 80 mg : Vlntllă (D) 
11,6 ; lungime : Vintilă 5,68 ; disc : Barbu 
(R) 40,54.

In împrejurimile orașului Milano 
a avut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute o cursă ciclistă internațională 
de fond. La startul întrecerii s-au 
aliniat 229 de concurenți did*Italia, 
ROMÂNIA, Uniunea Sovietică, Bul
garia, Ungaria, Iugoslavia și Polo
nia. Cursa a măsurat 148 km (4 ture 
x 37 km). Deși traseul a cuprins și 
unele porțiuni de urcuș, s-a mers 
extraordinar de tare, înregistrîndu-se 
o medie orară finală de 45,4 km 1 
La sprintul final a sosit un grup 
numeros. Ion Ârdeleanu — care a 
fost tot timpul printre fruntași — 
a reușit să ocupe locul III, perfor
manță meritorie dacă ținem seama 
de numărul și valoarea participant 
ților. Cursa a fost cîștigată de ita
lianul Pietro Guera, urmat de Bilici 
(Iugoslavia) și Ârdeleanu (România1. 
Ceilalți concurenți români au sosit 
la 30 sec. de plutonul fruntaș, în- 
tr-un grup masiv de peste 50 de ru
tieri. Delegația de cicliști români 
formată din I. Ârdeleanu, C. Ciocan, 
N. Ciumeti, C. Grigore, Gh. Suciu 
și G. Gonțea a sosit luni după-amia- 
ză în Capitală.

HANDBAL
FEMININ, SERIA I : 

Odorhei - " ’
(4—3): C.S.M. Sibiu 
tea ’
București — 
11—5 (6—2):
Confecția București

Voința
— Rulmentul Brașov 7—7 

„l„ij — Universita- 
Timișoara 3—6 (3—3); Rapid 

Lie. nr. 4 Timișoara 
Mureșul Tg. Mures— 

5—4 (3—2);

ROMA (Agerpres). ■— La Roma 
s-au încheiat lucrările celei de-a 64-a 
sesiuni a Comitetului internațional 
olimpic, în cursul cărora au fost luate 
o serie de importante hotărîri pen
tru mișcarea olimpică.

In ultima ședință, participanții Ia 
sesiune au ales ca vicepreședinți al 
G.I.O. pe Konstantin Andrianov 
(U.R.S.S.) și Jose de Clark (Mexic).

A fost analizată, de asemenea, pro
blema dopingului, ținîndu-se seama, 
mai ales, de pericolul grav ce-1 pre
zintă folosirea stimulentelor la mare 
altitudine. în acest sens G.I.O. va 
desemna o comisie medicală pentru 
a efectua un control sever în timpul 
Olimpiadei din Mexic.

Congresul a respins propunerea ca 
iudo-ul să figureze în programul

ȘTIRI EXTERNE
Jocurilor olimpice din 1968. în 
schimb, Ia viitoarea sesiune a G.I.O., 
se va studia posibilitatea ca unele 
sporturi specifice de sală, respectiv, 
judo, volei și haltere să fie incluse 
în programul Olimpiadei de iarnă de 
Ia Sapporo (1972). Pe de altă parte, 
la Olimpiada din Mexic proba de că
lărie „Marele premiu al națiunilor* 
va avea atît clasament individual cit 
și pe echipe

Duminică, în cel de-al treilea meci 
de simplu, campionul român Ion 
Tiriac l-a învins cu 3—6, 6—0, 6—3, 
6—3, pe francezul Pierre Darmon. 
Jaulfret a cîștigat cu 6—1, 6—3, 8—6 
la I. Năstase. Sîmbătă, în proba de 
dublu, Beust și Contet au învins cu 
6—4, 2—6, 3—6, 6—4, 6—2 pe Țirlac 
— Năstase.

3 Redacția și administrația : slt

REZULTATELE DIN PRIMUL TUR 
AL „CUPEI DAVIS"

PARIS. — întîlnirea de tenis Franța 
— România, contînd pentru primul 
tur al „Cupei Davis", s-a încheiat cu 
rezultatul de 4- 
tivilor franceki.

1 în favoarea spor-

IUGOSLAVIA A CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE BASCHET DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE, 1 (Ager- 
pres). — Turneul internațional mas
culin de baschet de la Santiago de 
Chile a fost cîștigat de echipa Iugo
slaviei care, în ultima zi a compe
tiției, a întrecut cu 68—65 selecțio
nata Spaniei. Alte rezultate : U.R.S.S.

— Bulgaria 83—74, Brazilia — Chile 
87—84.

0 BUDAPESTA. — Prima ediție a 
„Cupei campionilor europeni" la 
sabie, desfășurată la Budapesta, a 
luat sfîrșit cu victoria scrimerilor 
echipei Honved Budapesta. In finală, 
Honved a învins cu 9—6 pe Vasas 
Budapesta, care eliminase în semi
finale echipa „Scherma" Torino.

e MOSCOVA. în cel de al doilea 
meci al finalei feminine a „Cupei 
campionilor europeni" la volei, 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu scorul 
de 3—0 (15—12, 15—5, 16—14) pe 
Dinamo Moscova. învingătoare și în 
primul joc cu 3—0, voleibalistele de 
la Ț.S.K.A au intrat în posesia Ir-tL 
teului.
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