
ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE A CELOR CE MUNCESC!

Desen de N. VLÂDESCU

Armindeni
în arc voltaic cerul a explodat floral, 
îmbrățișează trupuri de forță și suplețe, 
emblema tinereții, un nou punct cardinal, 
ne luminează-n larquri eterna frumusețe.

Coboară călăreții din hrbnice în rînd, 
se-ntrec iar sulițarii în zarea aurie, 
iar discul - rotund soare — străbate 

scăpărînd 
din vechile columne nestinsa-i energie.

pe stadioane
Străbunii de Armindeni se-ntorc iar lîngă 

noi, 
își urmăresc nepoții în salt pe stadioane, 
le-mbărbăteazc zborul din ierburile moi, 
le răcoresc iar tîmpla sfințită de broboane...

Olimpicile torțe în inimi se ivesc, 
cununile de lauri pe frunte ni s-anină, 
sub flamuri de victorii elanul românesc, 
demni, îl sorbim din cupa de veșnicie 

plină I
NICOLAE TĂUTU

STRĂLUCIRI DE MAI...
Armindeni 1967 ! Adunăm 

în buchete flori de liliac 
pentru sărbătoarea primă
verii. Cinstim cu măreția 
faptelor nobila zi a -muncii. 
La scumpa datină a ome
nirii, privirile își sporesc 
strălucirea. Sub conducerea 
partidului, muncitorii orașe
lor și satelor noastre au 
clădit, cu inimile, cu gîn- 
durile, cu brațele și cu dra
gostea lor marile edificii 
ale socialismului. Ne este 
drag să le privim !

Strălucește de acest 1 Mai 
întreaga țară — plaiurile 
și munții, cetățile industriei 
și pînza nemărginită a șan
tierelor, sumedenia blocu
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rilor înălțate spre soare, 
totul, întreaga hartă mereu 
înnoitoare, mereu mai fru
moasă a României Socia
liste.

Strălucesc fețele și pri
virile făurarilor, ale aces
tor oameni minunați, tale.’i- 
tați, care au ridicat munca 
pe cea mai înaltă treaptă 
a conștiinței și datoriei.

Vigoarea și frumusețea 
tradiției o poartă de sărbă
torescul Armindeni. îm
preună cu întregul popor, 
și tineretul fericit al țării. 
Flăcăii și fetele care și-au 
văzut și își văd împlinite 
marile idealuri, tineretul 
care muncește și învață cu
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA ’

ORGAN Al UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

ÎNTRECERI SPORTIVE ÎN CINSTEA ZILELOR DE 1 Șl 2 MAI
în toată țara terenurile și 

stadioanele sînt în aceste zile 
gazde primitoare pentru mii și 
mii de iubitori ai sportului. 
Pretutindeni s-au organizat 
întreceri sportive în cinstea zi
lelor de 1 și 2 mai și a ani
versării a 45 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Co
munist,

Poșta ne-a ad.us o sume
denie de scrisori. Corespon
denții noștri, prezenți la în
treceri, ne-au transmis : 

hărnicia vremurilor noastre 
pentru a fi cît mai folosi
tor patriei.

Semnează o entuziastă 
participare la marea săr
bătoare și sutele de mii de 
sportivi. Cei pentru care 
s-au construit — și au as
tăzi porți larg deschise — ■- 
stadioane și terenuri, săli 
și bazine ; prieteni stator
nici ai exercițiilor fizice, ai 
drumețiilor, ai sportului. 
De 1 Mai vor străluci, ca 
și în ceilalți ani, marea de 
flamuri și curcubeul costu
melor. Vor străluci meda
liile și cupele cîștigate pe 
mai toate meridianele lumii

VASILE SÂSÂRANU — 
Baia Mare: „Clubul sportiv 
orășenesc Baia Mare a inițiat 
și organizat „Cupa 1 Maiu la 
handbal. Competiția, care con
tinuă în aceste zile, se des
fășoară sistem eliminatoriu și 
la ea participă 10 echipe mas
culine și 7 feminine. Jocurile 
de pînă acum s-au situat la 
un bun nivel".

Prof. COSTEA MARINOIU 
— Rm. Plicea: „In satele ra
ionului Rm. Vîlcea se desfă
șoară „Ștafeta tineretului", la 
care iau parte numeroși tineri 
sportivi. Cu prilejul trecerii
ștafetei, în satele și comunele 
raionului se organizează nu
meroase concursuri sportive, au 
loc manifestări cultural-artis- 
tîce*.

VASILE MAN — Reghin: 
„Ca pretutindeni, și în raionul 
Reghin sute de tineri s-au în
trecut la atletism, handbal, 
volei, tenis de masă, întîlni- 
rile fiind dotate cu „Cupa ti
neretului". S-au remarcat re
prezentanții asociațiilor Oltul, 
Vulturul Miloș, Avîntul Re
ghin".

TRAIAN ENACIIE — Ma
cin: „In cinstea zilei tineretu- 

și ne vom reaminti succe
sele de prestigiu care au 
onorat talentul, munca $i 
patriotismul solilor noștri 
la cele mai mari competiții 
sportive.

Primăvară, cîntec, flori 
proaspete și peste tot fețe 
zîmbitoare, chipuri fericite! 
însorit, sărbătoresc în în 
treaga lui ființă, Armin
deni 1967 strălucește în 
toată vigoarea și tinerețea.

Mai strălucitoare decît 
toate — marea încredere în 
orizontul primăverilor vi
itoare.

DAN GÂRLEȘTEANU 

lui s-au organizat patru «du
minici cultural-sportive" la Mă- 
cin, Horia, Pocineaga și Jijila. 
în ziua de 2 mai vor avea loc 
finalele la mai multe ramuri 
de sport. Concursurile vor fi 
încheiate cu frumoase programe 
de gimnastică".

Ar fi multe de spus. în 
încheiere, trebuie să amintim 
despre acțiunile turistice ce se 
organizează în toate regiunile 
și despre carnavalurile care vor 
încheia în ziua de 2 mai fru
moasele manifestații cultural- 
sportive închinate aniversării 
Uniunii Tineretului Comunist.

Interes crescînd pentru meciul
Dinamo-Rapid, finala „C.C.E" la volei

O singură săptămînă a ră
mas pînă la ziua partidei-tur 
dintre echipele masculine DI
NAMO și RAPID din cadrul 
finalei — o finală românească! 
— a „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei. Se reeditează 
o dată cu finala românească 
de volei a „C.C.E." și accen
tele de mare atractivitate pe 
care disputa Rapid — Dinamo 
le-a cunoscut acum un an.

La cererile de amănunte (pe 
care le vom furniza cu ope
rativitate, pe măsură ce ele se 
vor ivi), răspundem astăzi o-

Miine, etapa a XXI-a în campionatul 
categoriei A, la Mal

După o scurtă pauză — dic
tată de programul echipei na
ționale, jocul cu Cipru — 
campionatul se reia miine cu 
o etapă care poate aduce 
multe clarificări sau nici una, 
atît în partea superioară a 
clasamentului cît și în „zona 
fierbinte* a locurilor 10—14. 
Dar, șansele, contra-șansele și 
alte considerații legate de 
cele șapte partide ale etapei 
a 21-a le găsiți expuse pe 
larg în pagina a 5-a, în ca
drul avancronicii cronicarilor 
noștri.
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DE
ZIUA 
TINERETULUI
• Din activitatea spor

tivă a tineretului pa
triei

• Programul complet al 
manifestațiilor sporti
ve din ziua de 2 mai

ferindu-vă două știri. Cea din- 
tîi ține de organizarea între
cerii, însă și a... programului 
dumneavoastră de sîmbătă 6 
mai: primul meci Dinamo— 
Rapid din finala „C.C.E." va 
începe în acea zi, în sala Flo- 
reasca, la ora 17. Cealaltă 
veste e cu privire la compu
nerea formației Rapid, din rîn- 
durile căreia putem acum a- 
ngnța că nu va lipsi, așa cum 
se auzise, Horatiu Nicolau / 
în vederea partidelor echipei 
sale cu Dinamo, el va veni 
din Belgia în cursul zilei de 
joi.

Aici vrem să adresăm cîteva 
cuvinte celor 154 de fotba
liști ce se vor alinia miine în 
fața tribunelor, pentru înce
perea jocurilor, colegilor care 
vor rămîne pe banca rezerve
lor, antrenorilor și arbitrilor. 
Jocurile de miine ca și cele 
care au mai rămas de dis
putat au misiunea de a con
tribui — înainte de toate — 
la stabilirea echipei care va 
înfrunta la 24 mai la Zurich 
reprezentativa Elveției și la 
25 iunie, la București, pe 
aceea a Italiei. Aceasta în
seamnă că primatul trebuie 
acordat preocupărilor pentru 
practicarea unui fotbal de ca
litate, în spiritul unei depline 
sportivități, la un înalt nivel 
tehnic și spectacular, cum 
doresc din totdeauna iubi
torii celui mai popular dintre 
sporturi.

MECIUL DE FOTBAL 
ELVEȚIA-ROMÂNIA 

SE VA DISPUTA 
LA ZORICH, ÎN NOCTURNĂ

Pentru meciul Elveția — 
România, care se desfășoa
ră in ziua de 24 mai a.c. în 
preliminariile campionatului 
european, federația de fot
bal elvețiană a comunicat 
forului nostru de specialitate 
că întîlnirea se va disputa 
la Zurich, la ora 21 (ora Ro- 
mâniei).



COPIII REȘITEI AU CRESCUT...
...Anca Andrei, Zeno Giurasa, 

Daniela Coroiu, Mircea Hohoiu, 
Dorina Mezinca, Alexa Băin, Mo
nica Horvat. Sînt cîteva nume 
pe care le-ați întîlnit destul de 
des în ultima vreme în coloa
nele rubricii de natație. Și nu 
o dată, cu majuscule. Să fie la 
mijloc vreo preferință reporteri
cească ? De loc. Cunoscătorii în 
materie sînt gata să vă dove
dească oricînd că acești tineri 
reprezentanți ai școlii de înot 
resitene au merite deosebite.

Pentru natatia românească, Re
șița a devenit un izvor de cam
pioni și recordmani. Acolo, în 
cochetul bazin de pe malul Bîr- 
zavei, unde fiii oțelarilor deprind 
de la cea mai fragedă vîrștă tai
nele înotului, din rîndurile lor 
apar an de an noi performeri, 
purtători ai culorilor noastre re
prezentative

Cu ani în urmă am asemuit a- 
ceastă activitate cu cea a unui 
veritabil laborator, unde prof. 
Ioan Schuster — continuator al 
unor mai vechi tradiții locale în 
acest domeniu — alegea, Iniția 
și perfecționa un grup de tineri 
entuziaști capabili să ducă pînă 
la capăt migăloasa și permanen
ta luptă cu acele cronometrului. 
Astăzi, fără nici un fel de exa
gerare, piscina reșițeană a de
venit o uzină în miniatură (de
ocamdată), unde se fac și expe
rimente. se prelucrează o mate
rie primă de certă calitate și s« -• 
lansează în arena concursurilor 
internaționale „produse* care, e 
drept, cu unele șlefuiri, ne pot

oferi peste hotare satisfacții din
tre cele mai frumoase.

Copiii Reșiței au crescut și o 
dată cu ei multe recorduri ale 
tării, multe performante. Șefii 
promoției sînt fără discuție ,,spa- 
tiștii" Anca Andrei (16 ani neîm
pliniți) și Zeno Giurasa (18 ani). 
Anca, mai vrednică poate, a 
prins deja în colecția ei două 
medalii de aur la „Criteriul eu
ropean al juniorilor" de la Ca
tania (1966) și două de argint la 
concursul speranțelor olimpice 
(Budapesta, 1966), realizînd în 
această primăvară un timp de 
1:11,4, «pe care nici Kiki Caron 
sau Cristina Balaban nu-1 reu
șiseră la vîrsta ei (!). Cît despre 
colegul ei, Zeno (e drept, mai 
puțin precoce) — linia sa ascen
dentă din ultima vreme (a ajuns 
la 63,0 sec și 2:18,5) ne face să-l 
întrezărim o carieră la fel do 
frumoasă. Alte nume ? Mircea 
Hohoiu (la 14 ani — 1:07,9 la 
100 m spate), Daniela Coroiu (15 
ant) — cea mai tînără campioa
nă (de senioare!) a țării, Alexa 
Băin (17 ani) — un „delfin* 
foarte bătăios și Eugen Aimer 
(14 ani), copia sa fidelă. Vîrsta 
lor sportivă, dacă am putea-o 
numi așa, este aproape egală cu 
cea a bazinului în care se pre
gătesc, ce va împlini la finele a- 
cestul an un deceniu de activi
tate.

Iată, deci, unul din puținele 
secrete de „fabricație* ale prof. 
Ioan Schuster: INIȚIEREA TIM

PURIE. De fapt, nu este o des
coperire proprie, ci mai mult o 
adaptare a ideii binecunoscute 
la condițiile locale. Iar perfor
mantele elevilor săi sînt cea mai 
bună recomandare pentru munca 
în perspectivă, continuă, în care 
prof. Schuster — inamic public 
al lucrului în salturi — a aștep
tat cu o perseverentă demnă de 
admirat ca acumulările cantita
tive (a se citi zeci și sute de 
kilometri) să ducă în mod firesc 
la saltul calitativ.

Am greși însă dacă nu am re
cunoaște că atît meșterul resi- 
tean, cît și ucenicii săi au avut 
la dispoziție toate condițiile unei 
creșteri progresive științifice, 
bazate pe cuceririle moderne ale 
Științei sportive. Au concurat în 
mod egal la realizarea acestor 
condiții și conducerea Scolii 
sportive (director Ilie Pătruică — 
un al doilea tată al sportivilor), 
și medicul loan Sporea — atent 
zilnic la fiecare centimetru și 
kilogram în plus — și chiar părin
ții copiilor, care o dată convinși 
(cu destulă greutate) de utilita
tea acestui sport s-au transfor
mat peste noapte în veritabili 
antrenori... Trebuie vorbit a- 
poi despre munca neobosită și 
pasionată a președintelui comi
siei de specialitate, Andrei Ru- 
deanu, al cărui aport în dezvol
tarea natatiei reșițene se face tot 
mai mult simțit.

„Am fost întotdeauna acuzat 
că lucrez prea tare cu copiii — 
ne declara o dată prof. Schus-

In pauza unui antrenament, Anca Andrei își împărtășește impresiile din 
concursurile internaționale la care a participat

Foto: T. Roibu

ter, vorbind despre metode și 
eficienta lucrului cotidian. Poate 
nu veți crede... dar, dacă ar fi 
s-o iau de la început aș lucra 
de două ori mai tare. De altfel, 
am început să-mi adaptez pro
gramul de antrenament la noile 
cerințe „din mers". Unii pretind 
elevilor zilnic „lunoimi" care să 
totalizeze 8—10 000 de metri. 
Sportivii mei nu înoată mai mult 
de 4 000 de metri în două șe
dințe zilnice; dar, cu pauze din 
ce în ce mai mici între repetări 
și cu o viteză mereu sporită. Cu 
alte cuvinte : INTENSITATE. Cine 
rezistă la acest reqim (și sînt 
destui) merge mai departe. Cine 
nu..."

Cum vor crește mai departe

copiii „cetății de foc" ? Vă poate 
răspunde orice reșițean pasionat 
cît de cît de frumusețea înotu
lui : „Dați-ne un bazin în aer 
liber și veți vedea la viitoarele 
campionate europene și un copil 
de-ai nostru pe podium..." ChiaT 
dacă nu am acorda credit total 
acestei promisiuni (deși, mai poți 
ști de unde sare iepurele?) să 
recunoaștem că acest puternic 
centru al natatiei românești are 
nevoie de această piscină. înotul 
este practicat mai ales vara și 
dacă s-ar crea condiții, alte «ute 
de copii ar păși cu siguranță pe 
urmele Ancăi Andrei și ale lui 
Zeno Giurasa.

ADRIAN vASILIU

Să cunoaștem frumusețile patriei ÎN CAPITALĂ întreceri Intre selecționatele

PADIS-CETĂȚILE PONORULUI
Din totdeauna, Apusenii au re

prezentat o atracție pentru tu
riști avînd o surprinzătoare va
rietate a priveliștilor, cu poieni 
înflorite în mijlocul unor plaiuri 
domoale. altemînd 
stînci sălbatice, cu 
în temelia pereților 
care răzbesc pîraie

Padișul reunește 
laritățile Apusenilor, acest con
trafort, menit parcă să sprijine 
spatele de granit al Carpaților. 
Aici și-au dat întîlnire peșteri de 
dimensiuni uriașe, ghețari prin care 
razele soarelui pătrund în jocuri feerice de lumini, izbucuri și ponoare 
unde firul apei răsare ca din pămînt, pentru ca apoi să dispară 
deodată, rîuri subterane ce pătrund în cascade în adîncurile peșterilor, 
lacuri limpezi și adînci cuibărite în pîlniile dolinelor, de unde seara, 
îndată după asfințit, se ridică o mare de ceață ce se întinde straniu îm
prejur, învăluind pașii drumețului. Din jocul de milenii al apei și al 
calcarului a prins viață în adîncuri o lume tainică, de nepătruns.

Omul, chemat de frumusețea locurilor, coboară în
Ia zeci de metri sub pămînt, străbate galerii întunecoase, ce n-au văzut 
nicicînd lumina zilei, peșteri sau ghețari de neasemuită măreție.

Padișul este o cîmpie întinsă, aflată la peste o mie de metri alti
tudine, străjuită de înălțimile împădurite ale munților Bihorului 
Măgura Vînătă, Izbucul Ponorului, Biserica Moțului, Vărășoaia și 
Bălăleasca. Atracția de aur a Padișului o constituie însă Cetățile 
Ponorului, decor de basm dăltuit de mîna tainică a naturii.

Drumul la „Cetăți* se face pornind de la cabana Padiș. După numai 
o oră de mers întîlnim prima surpriză : izbucul Ponorului, un mic 
lac care adună o parte din apele înghițite de ponoare în poiana Padi- 
șului, formînd un rîuleț care, numai după cîteva sute de metri, 
furișează iarăși sub pămînt. Tn zare 
ale Cetăților și, după încă o oră 
în fața unui splendid tablou : trei 
străbătută, printr-un tunel subteran 
de repezi ale 
depresiune de 
gantice leagă 
cernită de Ia 
formelor de 
bolovani gigantici pe firul apei ce se avîntă în cascade amețitoare, 
ajungi în mijlocul sălilor imense ale unui palat de cleștar cu bolțile 
arcuite în cel mai autentic stil gotic. înaintarea în acest tunel subteran 
nu se poate face decît de către turiști cu experiență și numai cu 
ajutorul unui echipament special

înconjurul Cetăților este mai lesnicios pe sus, cuhnile ce le adă 
postesc închizînd circular întreaga depresiune. Deasupra dolinelor a 2-a 
și a 3-a, pe înălțimile superioare ale masivului, au fost construite 
două balcoane din lemn, de unde poate fi cuprinsă cu privirea întreaga 
panoramă a uriașului edificiu natural, cu înfățișarea unei cetăți fere
cate de abruptul stîncilor. Se poate merge în continuare pe Circuitul 
Galben. Este, într-un fel, o altă îmbrățișare a Cetăților Ponorului, pe 
Valea Galbenii, urmînd o potecă amenajată cu cabluri și scări, între 
pereții care încorsetează rîul ce se strecoară undeva, jos. Străbatem 
apoi în urcuș Poiana Florilor, pentru ca nu după mult timp să privim 
uimifi o altă minune a Apusenilor : Ghețarul de la Focul Viu, sala 
enormă a unei peșteri pardosite cu gheață, în mijlocul căreia se înalță 
cîteva stalagmite de gheață de o lungime neobișnuită. Razele soarelui 
care pătrund de la ora amiezii printr-o fereastră suspendată în pere
tele de calcar, străbat blocul de gheață, descompunînd lumina în 
culorile curcubeului. Coloana albă și rece prinde atunci viață, devenind 
o torță vie.

Dc-acum, după ce poteca ne poartă fi pe la Piatra Galbenii, cabana 
nu mai este departe. A fost o zi de drumeție, care a lăsat în sufletul 
călătorului atîta farmec, atîta bucurie, îneît Apusenii vor rămîne 
pentru totdeauna un prieten apropiat tuturor celor ce au pornit să-i 
descopere frumusețile.

pe alocuri cu 
cetăți săpate 

de calcar, din 
învolburate, 

toate particu-

arene aflate

I
I

se 
se deslușesc zidurile albe de calcar 
de urcuș prin pădure, ne trezim 

doline uriașe și o peșteră centrală, 
lung de 4 km. de apele asurzitor 
puțin înainte, așezate într-o uriașă

■I
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Tzbucului pierdut cu
sute de metri adîncime. Porți subterane sau galerii gi- 
prăpăstii cu pereți înalți, prin care lumina pătrunde 

mari depărtări prin ochiurile deschise de surparea plat- 
calcar. Coborînd în gurile dolinelor, înaintînd printre

I
I
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Prima etapă a Spartachiadei 
de vară în plină desfășurare
Luînd din timp măsurile necesare, 

numeroase asociații sportive din Capi
tală au trecut la organizarea concursu
rilor din etapa I a Spartachiadei de 
vară la data stabilită de regulamentul 
competiției. Iată cîteva aspecte de la 
primele întreceri.

@ La asociația sportivă a fabricii 
„Flacăra roșie“ se află în plină desfă
șurare întrecerile de atletism, tir, hal
tere și șah. In concursurile de atletism 
și-au disputat întîietatea, pînă în pre
zent, 60 de băieți și 20 de fete, dintre 
care s-au remarcat Mirela Lăutaș, 
Cheorghe Marinescu și Gheorghe Udrea. 
Cel mai bun rezultat la tir a fost reali
zat de ing. Cornel Slătineanu, care a 
obținut 94 de puncte din 100 posibile. 
Concursurile de haltere au loc pe grupe 
sportive. Secția articole tehnice a reu
șit să mobilizeze cel mai mare număr 
de tineri la aceste întreceri: 48.

Pentru buna desfășurare a jocurilor de 
șah s-au amenajat două săli în fosta 
clădire administrativă de lîngă fabrică.

Pe listele de concurs s-au înscris 80 
de participanți. Cele mai multe victorii 
le-au obținut strungarul Eugen Topală și 
tîmplarul Benedict Moholea. Urmează să 
înceapă peste cîteva zile meciurile de vo
lei și întrecerile de gimnastică

@ De la 15 aprilie, terenurile de vo
lei și fotbal din Parcul sportiv Voința 
sînt ocupate de tinerii de la asociațiile 
Sîrguința. Casa de Mode, Tricotextil, 
Arta Aplicată, Avîntul îmbrăcăminte, 
Tehnometalica, Tehnica încălțămintei ș. a. 
Sportivii acestor asociații se întrec zil
nic pentru desemnarea echipelor ce se 
vor califica în etapa următoare a Snar- 
tachiadei de vară.

® Consiliul asociației sportive Elec
tromagnetica a organizat, pe stadionul 
Progresul, un concurs de atletism, în 
programul căruia au figurat probe de 
viteză și săritură în lungime. Cîțiva 
dintre învingători: Vasile Frusina, Ioana 
Ene, Victoria Tănase, Ion Țurlă, Nicolae 
Nicolae și Gherghina Radu.

Școlii sportive nr. 1 București 

și Școlii sportive din Russe

In cadrul tradiționalelor în
tâlniri dintre elevii Școlii 
sportive nr. 1 din București 
și Școlii sportive din Russe 
(Bulgaria), sîmbătă și dumi
nică vor avea loc în Capitală 
o serie de întreceri între se
lecționatele acestor școli. Ele 
se vor desfășura după urmă
torul program : atletism — 
stadionul Tineretului, in zilele 
de 29 aprilie (între orele 16— 
19) și 30 aprilie (orele 9—12); 
baschet — sală M. I. nr. 2 din 
strada Haga, în ziua de 29 
aprilie, la ora 18 meciul din
tre echipele de băieți, la ora 
19,30 partida dintre formațiile 
de fete ; ciclism — în ziua de 
29 aprilie, ora 15,30, plecarea 
de la km 13 de pe șoseaua 
București — Oltenița • volei 
fete — în ziua de 30 aprilie, 
la ora 9 pe stadionul Tinere
tului ; gimnastică (băieți șl 
fete) în ziua de 30 aprilie, ora 
8,30, în sala de la ștrandul 
Tineretului.

Jacques Anquetil, eroul atîtor is
prăvi cicliste, un adevărat gigant 
al șoselelor, se înscrie în galeria 
marilor sportivi ai lumii. Și încă 
nu și-a spus ultimul cuvînt. Ac
tualul sezon (și, poate, și altele) 
pot adăuga aureolei sale străluciri 
noi, iar „amintirilor** alte capi

tole la fel de captivante.

Recenzie

Confesiunea unui
întotdeauna cărțile în care 

marii sportivi și-au povestit viața 
au captivat. Au captivat chiar mai 
mult decît cărțile de aventuri, 
pentru că în ele „aventura" are 
girul veridicului, pentru că ispră
vile au fost trăite aievea. Iată de 
ce textul devine captivant chiar 
de la prima pagină a cărții „Amin
tirile unui ciclist" scrisă de cam- 
pionul-campionilor. gigantul șo
selelor, rutierul francez Jacques 
Anquetil. Tradusă de un gazetar 
îndrăgostit de ciclism — Ilie Goga 
— ea înfățișează marea aventură a 
țăranului normand, cel care a- 
vea să cucerească lumea pe bi
cicletă, să adauge acestui fantas
tic sport pagini de nespusă fru
musețe, să-1 ridice la rangul de 
sport al curajului, dîrzeniei, cal
culului și stăpînirii de sine. Jac- 

*ques Anquetil n-a abandonat 
* activitatea, strălucind încă pe 

firmamentul sportului cu pedale, 
mal cucerește încă victorii uimitoa
re. Dacă s-a hotărît să-și încre
dințeze gîndurile a făcut-o — după 
părerea mea — din două motive : 
pentru ca spectatorii să-1 înțelea
gă mai bine și pentru a-i ajuta pe 
viitorii purtători ai făcliei ciclis
mului să evite marile greșeli. O 
face cu atîta delicatețe îneît ni
meni nu se poate simți jignit.

Confesiunea lui Jacques Anque
til este omenească, uneori crudă.

mare campion*)
Ea nu ne poartă în lumea de 
basm creată de scriitorii și ga
zetarii fanteziști. Ne lasă pe... pă
mînt, printre bucuriile și necazu
rile cotidiene ale unui om adevă
rat. „De cite ori am fost Și eu Ia 
limita puterilor — scrie Jacques 
Anquetil — dar nu m-am lăsat 
pradă deznădejdii. Am continuat 
să lupt. Voința mea s-a călit in 
curse, în victorii și eșecuri deo
potrivă... Ciclismul de astăzi nu 
mai este o aventură romantică, ci 
o întrecere dramatică, fără mena
jamente. Sportul modem, oricare 
ar fi disciplina aleasă, respinge 
diletantismul. De citva timp talen
tul nu mai este suficient. Trebuie 
să știi să lupți și să suferi."

Cartea lui Jacques Anquetil 
este plină de învățăminte nu nu
mai pentru cei ce practică sau vor 
practica ciclismul. Ea constituie, 
deopotrivă, un îndreptar pentru 
toți sportivii și spectatorii mari
lor întreceri. Cînd închei de citit 
ultima pagină încerci un sentiment 
de regret: de ce marele campion 
n-a vrut să ne păstreze mal mult 
în tovărășia lui ?

HRISTACHE NAUM

*) „Amintirile unui ciclist", Edi
tura Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport.



DE ZIUA TINERETULUI
CHEMAREA STADIONULUI

Avîntat spre cele mai înalte culmi ale științei și tehnicii, tineretul 
acordă, in același timp, o mare importanță călirii sale fizice. Stadioanele, 
bazinele, terenurile de sport din întreaga țară cunosc în permanență entu
ziasmul, animația. Condițiile tot mai bune create 
voliării educației fizice permit desfășurarea unei 
și sale, cuprinderea unor mase largi de oameni 
diferitelor ramuri sportive.

Colaborind cu organe
le si organizațiile spor
tive, organizațiile U.T.C. 
din Capitală se preocu
pă permanent de răspîn- 
direa sportului in rin- 
durile tineretului, ince- 
pînd cu gimnastica de 
dimineață și continuînd 
cu participarea la ma
nifestațiile sportive. În 
cuvîntarea tinută la cel 
de-al Vlll-lea Congres 
al U.T.C., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Uniunea Tinere
tului Comunist trebuie 
să ofere un larg cadru 
organizat de activitate 
plăcută și instructivă, 
să inițieze variate mani
festări cultural-ariislice, 
să dezvolte gustul pen
tru literatură și artă, 
să organizeze turismul, 
sportul de masă, contri
buind la formarea unor 
tineri sănătoși, optimiști, 
cu un nivel ridicat de 
cultură".

Pentru îndeplinirea 
sarcinii trasate de partid, 
organizațiile de tine
ret desfășoară o conti
nuă activitate de popu
larizare a efectelor bine
făcătoare ale sportului 
în întărirea sănătății și

dezvoltarea armonioasă 
a tineretului, își aduc 
contribuția la mobiliza
rea participanților la 
startul întrecerilor spor
tive, precum și la or
ganizarea competițiilor. 
Din marea majoritate a 
consiliilor 
sportive 
fac parte și uleciști, ti
neri care-și aduc con
tribuția la dezvoltarea 
activității din uzine, in
stituții și școli. Între
cerile sportive organi
zate de-a lungul între
gului an cuprind, în mod 
firesc, un mare număr 
de tineri și tinere. în 
cadrul conferințelor și 
discuțiilor, atit sportivii 
fruntași, cit și tinerii 
care au pășit de curînd 
pe marea poartă a spor
tului de masă vorbesc 
colegilor lor de muncă 
despre frumusețea de 
necontestat a întreceri
lor sportive, dospre uti
litatea lor.

Printre 
organizate 
aniversării 
de la crearea 1 
și al sărbătoririi 
lei tineretului", în Capi
tală, ca și în întreaga

asociațiilor 
din Capitală

manifestațiile 
cu prilejul 

a 45 de ani 
U.T.C. 

l „Zi-

tară, vor avea loc 
numeroase demonstrații 
și întreceri sportive. 
Cu acest prilei. tinere
tul își va face din nou 
cunoscută dragostea sa 
pentru mișcare, pentru 
exercițiile fizice, pentru 
sport. Cu siguranță că 
aceste manifestări vor 
constitui un bun prilej 
de popularizare a spor
tului, alte mii și mii 
de tineri împrietenin- 
du-se cu stadionul

VASILE T1MARIU 
secretar al Comitetului 
orășenesc București al 

U.T.C.

de partid și guvern dez- 
vaste activități la orașe 
ai muncii in practicarea

Bogat program de manifestări

100 000

Ultima „revizie" înaintea startului. „Flotila" de caiace 
a bazei sportive Studențești de pe lacul Tei este gata 
să plece in cursă. Drum bun, succes fi... vini prielnic.

de metri patrați

pentru odihnă!
Anul acesta va fi Ia fel. 

La intrarea în Complexul 
cultural-sportiv universitar 
de la lacul Tei, studenții 
vor primi un tichet. 0 bu
cată mică de hîrtir pe care 
este înscrisă o cifră : 121

sportive
Ca în fiecare an, Parcul de cultură și odihnă 

Herăstrău 
nizate în 
cuim din

va fi gazda întrecerilor sportive orga- 
ziua de 2 mai, „Ziua Tineretului”. Spi- 
program :

Un antrenament in aer li
ber al halterofililor de la 
uzinele „1 Mai“ Ploiești 

Foto : 11. Teodor

sportivi; uzinei
O vizită la asociația 

sportivă „Prahova" a Uzi
nei „1 Mai" din Ploiești 
iți rezervă totdeauna plă
cute surprize. Aici, mer- 
gindu-se hotărit pe linia 
atragerii in activitatea 
sportivă a cit mai multor 
oameni ai muncii, 
tregului 
obținute 
late. Nu 
desigur,
merge ca pe roate, 
citeva realizări sint 
bun augur.

1334 de iubitori
sportului s-au întrecut in 
cadrul concursurilor pen
tru Insigna de polispor
tiv, pe care au fi cuce
rit-o. De asemenea, spar- 
tachiadele au stat mereu

de cinste. Acum 
zile au concurat a- 
și fotbaliștii de la

ti in- 
tineret, au fost 
frumoase rezul- 
se poate afirma, 

că chiar totul ar 
dar 
de

ai

VIITORII CAMPIONI 
DIN VICOVUL DE JOS
La Vicovul de Jos, comună situată la distanță 

de o „poștă" de orașul Rădăuți, sportul a prins 
rădăcini. Aici, în rîndul tinerilor cooperatori, 
membri ai asociației sportive Flacăra, s-a sta
tornicit o frumoasă tradiție în sportul luptelor, 
începutul l-a făcut, cu ani în urmă, învățătorul 
Constantin Bolocan. Sub îndrumarea acestui 
neobosit activist obștesc, cei din Vicovul de 
Jos s-au impus ca fruntași la trîntă în întrece
rile din cadrul spartachiadelor de vară și de 
iarnă. Faima „trîntașilor" comunei a atras aten
ția organelor sportive raionale, care au trimis 
la Vicovul de Jos un instructor sportiv, pe 
Gheorghe Ghețău. El, și mai apoi Florian Ur- 
sache, un alt instructor de lupte, au găsit aici 
multe talente : Vasile Zbera, Ștefan Chifan, Ilie 
Chelba, Aurel Ciobanu și alții.

Astăzi, luptătorii de la „Flacăra"-Vicovul de 
Jos participă la campionatul regiunii Suceava, 
iar componenții secției sint principalii parteneri 
ai sportivilor de la Tractorul Rădăuți, echipă 
care activează în campionatul categoriei B.

în dorința de a da aripi tinerilor luptători 
din Vicovul de Jos, federația de specialitate a 
creat în comună un centru experimental de 
pregătire. Asociația a fost dotată cu saltele, 
manechine și diferite materiale. A fost amena
jată , o sală specială pentru antrenament. Cu 
tinerii luptători va lucra. în cadrul acestui 
centru, un antrenor calificat, profesorul Petru 
Storoj.

Există, deci, condiții ca în această frumoasă 
așezare a Țării de sus a Moldovei să auzim, 
poate, nu peste multi ani, de ivirea unui nou 
Martinescu, de tineri capabili să se impună pe 
plan național.

la loc 
citeva 
tleții 
Aparataj și Sculăria cen
trală. Ii vor urma repre
zentanții altor secții și 
sectoare de producție. Pa
ralel cu spartachiada, la 
fotbal s-a organizat „Cu
pa 1 Mai“ cu participarea 
a 12 echipe.

Numeroși tineri spor
tivi ai uzinei, încadrați 
in zece secții pe ramură 
de sport, au pășit pe dru
mul desăvîrșirii măies
triei, se pregătesc cu se
riozitate, reprezintă uzi
na in competițiile regio
nale și republicane. Unii 
dintre aceștia au concu
rat cu mult succes, 
sint electricianul L. 
de seu și laborantul 
Costin, lăcătușul FI. 
gomir și sudorul 
tuță. Sint cițiva 
tinerii care au 
stadionul, și care
familia sportivilor de la 
Uzina „1 Mai”. O familie 
pe care o dorim tot mai 
numeroasă !

cum 
Ba

ci. 
Dra-

Fl. Tă- 
dintre 

îndrăgit 
compun

AL. C.

(dacă te-ai sculat mai de
vreme) sau blflO (dacă ai 
venit aici, pe la prinz, în- 
tr-o zi călduroasă de vară). 
Desigur, studenții nu dau 
prea mare importanța a- 
cestei discrete statistici. 
Se uită la cifră, constată 
că în „Complex" sint pînă 
la ora aceea numeroși alți 
amatori de sport și gră
besc pasul spre vestiare, 
bucuroși că vor avea par
teneri la fotbal, tenis, bas
chet, canotaj, sau la alt 
sport pe care l-au îndrăgit.

Pentru organizatori însă, 
aceasta „mini-statistică" 
este un fel de barometru 
care arată cu precizie „at
mosfera" din Complex. Ci
fra 4 000, de exemplu, le 
spune că pe terenurile de 
sport se lucrează intens. 
Că instructorii, antrenorii 
și profesorii de educație 
fizică veniți de Ia diferite 
institute de învățămlnt su
perior să dea aici o mină 
de ajutor nu se „plicti
sesc". Nici la fotbal (4 
terenuri!), nici Ia atletism 
sau volei (tot 4 terenuri!), 
nici pe celelalte baze spor
tive unde au fost reparti
zați : baschet (3 terenuri), 
handbal, gimnastică, tenis 
de masă, haltere, tenis de 
cîmp, popice (popicăria 
este acoperită și are două 
piste), șah, canotaj, iach- 
ting... Ce mai, „Complex" 
in adevăratul sens al cu- 
vîntului !

Un tichet Ia intrare pri
mește și reporterul sportiv 
etnd vine aici, la Comple
xul cultural-sportiv de la 
lacul Tei. Dacă Insă, in
tr-o duminică, nu poate fi 
prezent și vrea 9ă afle a- 
mănunte. dă un telefon și 
întreabă atit: „Cu ce tichet 
s-a intrat acum o secun
dă?" „Cu 6514". „Mul-

uimesc!" Deci, timp fru
mos, vreme de plaja, tere
nurile pline, concursuri de 
înot, întreceri pentru 
„Cel mai bun aruncător la 
coșul de baschet", „Cel 
mai iute alergător", „Cel 
mai puternic student". De 
asemenea, conform planului 
de activitate al complexului, 
concursuri de orientare tu
ristică în Împrejurimile la
cului Tei, concursuri dis
tractive, ținute — de obi
cei — sub umbrelele multi
colore de pe plajă și, bine
înțeles, premiile: o carte, 
un suc, o prăjitură, o bere 
rece...

Complexul, măsurînd a- 
proape 100 000 de metri 
patrați, are și un frumos 
teatru de vară, pe scena 
căruia își dau concursul 
numeroși soliști de muzică 
ușoară și populară. In fie
care săptămină sint orga
nizate excursii la munte 
și pe litoral, ture nautice 
pe lacurile Capitalei, pe 
Dunăre (cu ambarcatii cu 
pînze), seri culturale, de
monstrații de lupte, box, 
gimnastică, 'udo, cu par
ticiparea sportivilor fruntași 
de la cluburile Dinamo, 
Rapid, Știința, cu partici
parea a mii și mii de stu- 
denți I

V. TOFAN

&

VOLEI :
— teren Progresul ; ora 17,30 : Dinamo 
Pionierilor (juniori) — teren Progresul 
Rapid — Șc. sp. nr. 2 (junioare I) 
ora 17,30 : Șc. sp. nr. 2 — 
teren Metalul.

ora 16 : Șc. sp. nr. 1 — Viitorul (juniori) 
— Palatul 

; ora 16 î 
teren Metalul; 

Unirea (junioare II) —

BASCHET. ora 15 : Șc. sp. nr. 3 — Gloria I.S.P.H. 
— teren Metalul ; ora 17,15 : Reg. C.F.R. — 
I.N.C.E.R.C. — teren Metalul.

TENIS de CIMP. ora 15,30 — 19 î „Cupa Primă
verii*, finalele la simplu si dublu (m. și f.) — 
teren Metalul.

SPORTURI NAUTICE, ora 15—16 : Demonstrații 
de vele ; ora 16—19: întreceri în 
tineretului*.

cadrai „Cupei

fulger. Partl- 
(cat. A), Poll-

FOTBAL, ora 15—19,15 : Turneu 
cipă echipele Dinamo București 
tehnica Buc., Metalul și Dinamo Victoria (cat. B).

DEMONSTRAȚII, ora 15—16 : haltere, box, scri
mă, gimnastică (acrobatică și artistică), aeromo- 
dele, navomodele etc. La estrada din Parcul de 
distracții și pe marginea lacului, între debarca
derele Bordei și Miorița.

ÎN NOCTURNĂ

19—23 
spectatorii care se 

ÎS portari al echipelor

CONCURS POPULAR DE FOTBAL: ora 
(teren Progresul) participă., 
vor înscrie pe loc și., 
bucureștene »

19—20 — Lupte, haltere, 
tși dau concursul spor- 

Dlnamo.

DEMONSTRAȚII : ora 
scrimă, box, gimnastică, 
tivii fruntași de la cluburile Steaua șt

EVOLUȚII SPORTIVE DEMONSTRATIVE DE 
GIMNASTICA PE PLATFORME REMORCATE PE 
APA : ora 19—23.

LANȚ DE AMBABCAȚII CU PÎNZA (prevăzute 
eu felinare la catarg) IN CIRCUIT PE LAC 8 
ora 19—23.

Pe tabloul de onoare
Sportivii români care 

se pregătesc cu asidui
tate în vederea J.O. au 
luat un start promițător 
in această primăvară, 
realizind unele succese de 
prestigiu. La ora acestui 
prim bilanț din 1967, pu
tem consemna cu satis-

3
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In imagine, echipa fării noastre alături de cea a Elveției, în Olanda, 
criteriului mondial de handbal pentru echipele de tineret.

cu ocazia

Foto: Nicolae Nudei

Pongraț 
mondial 

Teheran, 
avea din

Ia 
și anul 

față in 
Dinamo

frumoase 
tinărul

facție o serie de perfor
manțe de răsunet, intre 
care titlul de campion 
european cucerit de echi
pajul Panțuru, Neagoe, 
Hristovici și Maftei, pe
pirtia olimpică de Ia
Igls, în proba de bob 4 
persoane și victoria spa
dasinului Anton 
la campionatul 
de tineret de la 
Bucureștenii vor
nou prilejul să urmăreas
că, chiar zilele următoa
re, reeditarea pasionantei 
finale românești >n „Cupa 
campionilor europeni' 
volei, care, ca 
trecut, va pune 
față formațiile 
și Rapid.

Comportări 
au mai avut
schior l'.'xccr Cercel, câș
tigător al medaliei de 
bronz la campionatul 
mondial de tineret la bia
tlon, atleta Viorica Vis- 
copoleanu clasată pe lo
cul trei, cu un nou record 
republican de sală (6,40 
m) la criteriul european 
de la Praga. înotătoarea 
Cristina Balaban, ciștigă- 
toare la marele festival 
nautic de la Bremen, flo- 
retista Ileana Drimbă, in

vingătoare in concursul 
internațional de la Tori
no, dotat cu „Trofeul 
Martini". Am mai putea 
sublinia locul patru pe 
care s-a clasat echipa Ro
mâniei (Gh. Vilmoș, N. 
Bărbâșescu, C. Carabela, 
Gh. Cimpoia) la C.M. de 
biatlon, succesul hocheiș- 
tilor in grupa B a cam
pionatului mondial de la 
Viena (locul II), victoriile 
alergătorilor români la 
Crosul balcanic de la A- 
tena, succesul boxerilor la 
Jocurile Balcanice ș.a.

In sfirșit, handbaiiștii 
au încheiat cu medalii de 
bronz cea mai dificilă e- 
diție a C.M., în timp ce 
tinerii noștri reprezen
tanți au adus din Olan
da (Criteriul mondial) 
medaliile de aur, atit la 
băieți, cit și la fete.

Sint succese care 
compensează desigur 
tivitatea antrenorilor
strădaniile sportivilor. 
Printr-o muncă de și mai 
bună calitate, prin efor
turi continue și susținute, 
siniem convinși că bilan
țul sportivilor noștri in 
1967 va putea marca alte 
și alte victorii I

re-
ac-

Și



Conferințele organizațiilor regionale ale ICI
ȘCOALA, BAZA

VIITOARELOR SUCCESE
Desfășurată In sala Filarmonicii 

de stat din Iași, conferința regională 
UCFS menită să dezbată principalele 
probleme legate de ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității de e- 
ducație fizică și sport din regiunea 
Iași s-a bucurat de o activă partici
pare a delegaților, care au luat cu
vîntul pe marginea dării de seamă 
prezentată de tov. Gh. Tatu, pre
ședintele Consiliului regional UCFS.

Lucrările conferinței au scos în 
evidență o serie de succese: îmbu^ 
nătățirea conținutului activităților 
de masă la nivelul unor asociații 
Wportive — spre exemplu în asocia
țiile Rulmentul Bîrlad, Tractorul Tg. 
Frumos, Recolta Negrești, Dragalina, 
Poieni; desfășurarea cu rezultate 
mai bune a campionatelor școlare și 
universitare, a duminicilor cultural- 
sportive la sate etc. In regiune 
există peste 19 000 de tineri purtă
tori ai Insignei de polisportiv. Toa
te acestea au dus la cuprinderea 
vnui număr sporit de tineri și oa
meni ai muncii In practicarea, e a- 
devărat insuficient de sistematică, a 
exercițiilor fizice. Progrese s-au făcut 
și pe Hnia dezvoltării sportului de 
performanți, deși de la bun început 
trebuie arătat că In acest domeniu 
nu au fost valorificate nici pe depar
te posibilitățile regiunii. Regiunea 
Iași are 37 echipe în campionatele 
republicane, 4 882 sportivi legitimați, 
14 maeștri ri sportului, 127 spor
tivi de categoria I și * dat 33 de 
sportivi In loturile republicane. Pe 
bună dreptate, vorbitorii au arătat 
Insă el In sportul de performanță 
■ogiunea Iași este mult rămasă în 
urmă, bt comparație cu celelalte re-

tRADIȚIA NU-I HOTAR ITOARE

Intocmindu-se un clasament pe 
plan republican la sporturile olim
pice, regiunea Iași ocupă locul al 
14-lea. Același clasament la juniori 
situează regiunea Iași pe penultimul 
loc. Aceste constatări au fost de na
tură să ridice în cadrul lucrărilor una 
dintre cele mai importante probleme 
ale sportului ieșean: preocuparea pen
tru „schimbul de mîine*, pentru de
pistarea de noi talente, îndrumarea, 
creșterea și dezvoltarea acestora.

Au fost delegați care au indicat 
printre cauzele rămînerii în urmă a 
sportului ieșean așa-zisa lipsă de 
tradiție. După părerea acestora. la
șul nu se poate compara cu Clujul, 
Brașovul sau Bucureștiul, unde a 
existat • puternică tradiție la unele 
•porturi. Se uită însă faptul că nici 
Bacăul, regiune învecinată, n-a avut 
asemenea atu-uri, iar rezultatele sale 
sînt mai bune. Adevărul este — așa 
am arătau unii vorbitori — că 
tradiția se creează zi de zi, un bun 
exemplu eonferindu-I voleiul femi
nin ieșean, care Intr-un termen scurt 
B~a impus pa plan republican. In 
acest sens, euvîntul tov. Roibescu, 
antrenorul echipei Penicilina, a fost 
edificator. Progresele făcute de com
ponentele acestei echipe sînt rezul
tatul continuității pregătirilor de-a 
lungul Întregului an, plus antrena
mente tari mai ales ca intensitate, 
plus regim de viață sportiv. In altă 
••dine de idei antrenorul Roibescu 
a arătat că nu este de acord cu 
acei specialiști care consideră siste
mul eompetițional actual drept cauză 
principală a nivelului nes a tis făcător 
al voleiului nostru feminin. „In de
finitiv — a subliniat tov. Roibescu 
— cele mai valoroase echipe mascu
line iți desfășoară activitatea pe 
aceeași formulă competițională și.,, 
finala „Cupei campionilor europeni* 
ea desfășoară pentru a doua oară 
între două formații românești. Cauza 
principală trebuie căutată în calitatea 
eelecției și « procesului de instruire*,

ȘCOALA, IZVORUL PRINCIPAL 
AL PERFORMANTELOR 

DE MÎINE
Lucrările conferinței au scos în e- 

vidență rolul școlii în crearea bazei 
de masă a sportului. „In mina noas
tră, a profesorilor de educație fizică, 
de la școlile generale de 8 ani, de 
la licee și școli profesionale stau pre
misele ridicării sportului de perfor
manță — a spus tov. JL Merică, 
lector la Institutul Pedagogic. Școa
la este veriga principală, chezășia 
viitorului sportiv al orașului și regiu
nii Inși. Vom reuși să modelăm ti
nerele talente la vîrsta fragedă — 
vom area sport de performanță. Nu 
vom reuși — se va bate pasul pe 
loc. Școala este un veritabil labora
tor. unde tînărul învață să îndră
gească sportul, iar prin sport se că- 
leȘte, își dezvoltă deprinderi fizice

și își modelează caracterul11. „Nu 
trebuie uitat — a spus tov. A. 
Lupșa, vicepreședintele Sfatului popu
lar regional — că în școlile noastre 
se, află peste un sfert din populația 
regiunii, că, raportat la numărul 
populației avem foarte mulți copii 
și că avem un puternic centru uni
versitar, ceea ce ne conferă un avan
taj față de alte regiuni ca Argeș, 
Dobrogea etc. De. aceea, școala are 
un rol hotărîtor în realizarea viitoa
relor succese pe tărîm sportiv. In a- 
ceastă direcție este necesar să se sta
bilească mai bine sarcinile ce revin 
UCFS-ului pe de o parte și sfa
turilor populare pe de alta*.

In cuvîntul său. prof. C. Țapu, 
de la liceul din Pașcani, a propus 
să se studieze posibilitatea ca edu
cația fizică să se predea de profe
sori de specialitate chiar din clasa 
întîi, relevînd totodată rolul impor
tant al campionatelor școlare. Cam
pionatele școlare trebuie să fie asi
gurate și din punct de vedere ma
terial, iar cîștigătorii să fie sti
mulați cu materiale sportive. In le
gătură cu îmbunătățirea activității, 
mai ales în școlile generale, tov. 
V. Mitrofan, șeful secției regionale 
de învățămînt a arătat că pentru 
îmbogățirea cunoștințelor cadrelor care 
predau educația fizică în aceste u- 
nități școlare — o parte necalificate 
în specialitate — trebuie să se în
drepte și eforturile cabinetului me- 
todico-științific regional UCFS.

Pe de altă parte, unii vorbitori au 
menționat faptul că organizarea ac
tuală a campionatelor școlare pe mb 
nisterele de care aparțin școlile pro
fesionale duce de-a dreptul la... ciu
dățenii. De exemplu, echipa de hand
bal a Liceului industrial din Iași, 
neavînd adversari în laza pe raion, 
regiune și zonă, s-a trezit direct în 
faza pe țară. Unii vorbitori au arătat, 
de asemenea, necesitatea înființării 
unei reviste care să dezbată proble
mele legate de educația fizică în 
școli.

IN LUPTA CU MENTALITĂȚI 
ÎNVECHITE

Există la unii profesori de educație 
fizică din orașul și regiunea Iași

mentalitatea potrivit căreia important 
este să-și țină orele de clasă și mai 
puțin îi preocupă eficiența acestora.

„In unele școli, a spus tov. A. 
Horobet, secretar al Comitetului 
regional U.T.C., în afară de 
campionatele școlare ' nu există 
concursuri de selecție pentru depis
tarea elementelor tinere*. Faptele 
vin să întărească această afirmație. 
La școala profesională de construc
ții, după aproape 6 luni de la înce
perea școlii nu s-a făcut nici un 
concurs de selecție, tov. prof. Filof- 
teia Mihnea „descoperind" abia a- 
cum că are doi elevi care, la prima 
încercare, s-au apropiat de recordu
rile regionale la greutate și lungime.

Selecționarea elevilor pentru Școala 
sportivă de pe lingă Liceul „C. Ne- 
gruzzi" este lăsată numai pe seama 
profesorilor de aici, care nu sînt 
ajutați în măsura cuvenită de către 
eolegii lor din oraș și. mai ales, de 
Consiliul regional UCFS.
UN PARAVAN NU ÎNTOTDEAUNA 

SOLID
Fără îndoială că baza sportivă 

constituie un element esențial pentru 
realizarea de rezultate. Școlile gene
rale din regiunea Iași au puține săli 
de gimnastică, iar sălile existente la 
multe licee sînt mici, neîncăpătoare. 
In orașul Iași, un singur stadion pen
tru 17 000 de studenți și peste 
20 000 de elevi este, desigur, neîn
destulător. Sînt greutăți obiective, 
dar nu de natură să ducă la inactivi
tate. Practicarea sportului în școlile 
generale și, îndeosebi, la sate, nu 
cere baze sportive pretențioase. Așa 
cum a arătat tov. V. Firea, secretarul 
federației de atletism, „nu e nevoie de 
asemenea baze sportive decît pentru 
sportul de performanță. Pentru prac
ticarea atletismului e destul să ai te
renuri simple, ușor de amenajat acolo 
unde există bunăvoință și nu concep
ții greșite ca aceea a prof. I. Nicolau, 
directoarea Liceului nr. 8 din Iași, 
care nu vrea -„să se mai încurce și 
cu asemenea probleme*, Cînd condu
cerea școlii dorește, se pot face mi
nuni. Exemplul Liceului din Pașcani 
este edificator (director I. Bordeianu).

Cu ajutorul sfaturilor populare se pot 
realiza, pe plan local, terenuri simple, 
pentru a se crea baza de masă a at
letismului. Adevărul este că acolo 
unde se lucrează co pasiune, rezul
tatele sînt elocvente. Un exemplu : 
pe aceeași bază sportivă, la Liceul 
„G. Ibrăileanu", prof. A. Anghelescu a 
obținut rezultate bune cu grupele de 
băieți, pe cînd tov. prof. E. Rusu. 
rezultate neînsemnate la grupele de 
fete, deși numărul acestora este
mare.

în cuvîntul său tov. ION TUDORAN, 
secretar al Comitetului regional de 
partid Iași, relevînd succesele obți
nute pînă acum, a arătat totodată că 
rezultatele nu sînt pe măsura posi
bilităților. Se fac prea multe planuri 
și ședințe, „sport pe hîrtie", negli- 
jîndu-se munca vie, în mijlocul ma
selor de tineri și oameni ai muncii. 
„Trebuie înțeles — a spus vorbito
rul — că numai eforturile unite ale 
tuturor organelor chemate să-și aducă 
aportul la propășirea sportului ieșean 
vor putea duce la rezultate. Organele 
locale vor trebui de urgență să gă
sească soluții pentru amenajarea ba
zelor simple — spații de joacă și 
terenuri reduse de sport — atît de 
necesare recreării, petrecerii utile a 
timpului liber. Pentru viitorul miș
cării sportive a regiunii noastre, 
școala are un rol hotărîtor, și de 
aceea profesorii de educație fizică 
și celelalte cadre care știu prea 
bine că sportul pentru elevi și stu
denți este o necesitate, sînt chemate 
să desfășoare e muncă de mare răs
pundere : creșterea unui tineret să
nătos, armonios dezvoltat din punct 
de vedere fizic și moral*.

ir
In încheierea dezbaterilor, tov. dr. 

EMIL GIIIBU, vicepreședinte al 
Consiliului General al UCFS, 
a apreciat caracterul critic și 
constructiv al lucrărilor con
ferinței. „Regiunea Iași, a spus vor
bitorul, are posibilități pentru ca 
activitatea de educație fizică și sport 
să contribuie mai mult la întărirea 
sănătății maselor, la destinderea fi
zică și psihică a tineretului și oame
nilor muncii de la orașe și sate. 
Totodată, regiunea Iași are deosebite 
perspective pentru a da sportului 
nostru elemente de valoare, capabile 
să ne reprezinte cu cinste în compe
tițiile internaționale. Cui dacă nu 
unui centru universitar și școlar de 
capacitatea lașului i se poate cere 
acest lucru ? Pentru aceasta este 
însă necesar ca fiecare profesor de 
educație fizică să din problema
eficienței activitățn lui asupra dez
voltării fizice armonioase, a formă
rii caracterului elevilor, precum și a 
depistării și creșterii tinerelor talente 
o chestiune de onoare. Succesele obți
nute pînă acum de regiunea Iași la 
unele sporturi ne îndreptățesc să cre
dem că avem cadre competente și 
capabile care, cînd pun suflet, pot 
realiza foarte mult. Pe bună drep^ 
tate conferința a relevat rolul hotă
rîtor al școlii in ridicarea sportului 
ieșean. Trebuie să se acord« • mare 
atenție campionatelor școlare, con
cursurilor de selecție, repartiției co
respunzătoare a cadrelor, conlucrării 
Consiliului regional UCFS cu Secția 
de învățămînt a Sfatului popular, 
luptei cu mentalitatea învechită a ce
lor care minimalizează rolul educa
ției fizice. Nu trebuie uitat nici o 
clipă că activitatea sportivă din școli 
și institute de învățămînt supe
rior formează baza viitoarelor suc
cese*,

★
Conferința a reales apoi în funcția 

de președinte al Consiliului regional 
UCFS pe tov. Gh. Tatu, iar ca vice
președinți pe tov. Ion Olăieru și 
Constantin Herman.

SEVER NORAN

Cadrele v ol un ta re - motoare
ale activității sportive

Lucrările Conferinței regionale UCFS 
tonomă Maghiară, care au avut loc de Tg __ _ .. ? =. 
tații de cultură fizică și sport.

Au fost trecute în revistă principalele realizări 
ale mureșenilor, obținute de aceștia în ultimii doi 

ani, atit în activitatea sportivă de masă, cît și în 
aceea de performanță. De-ar fi să le enumerăm 
pe toate, spațiul acesta nu ne-ar ajunge ; iar a 
cita doar câteva dintre ele înseamnă a comite ine
vitabil omisiuni, care pe destui i-ar nedreptăți. 
De o asemenea greșeală — după părerea noastră — 
n-a fost ferită nici darea de seamă. Aceasta șj a- 
poi discuțiile au... tratat însă mult mai pe larg 
aspectele negative ale activității. Precum, într-ade- 
văr, era și cazul. Căci, de pildă, față de anii pre- 
cedenți, numărul asociațiilor sportive (509) a cres
cut, și al celor în care se organizează campiona
tul asociației sportive — de asemenea ; dar in 
peste 100, multe din raioanele Ciuc, Toplița, Gheor
ghieni și Luduș, el nu se organizează... Progrese 
s-au înregistrat și în organizarea și desfășurarea 
spartachiadelor, Cupei Agriculturii, Cupei S.M.T. și 
Cupei Muncitorului Forestier ; cu toate acestea, o 
mare parte a tineretului a rămas neatrasă în 
practicarea exercițiilor fizice... A sporit, totodată, 
numărul duminicilor cultural-sportive ; dar în or
ganizarea lor, ca și-n aceea a Cupei Agriculturii 
si a altor acțiuni, mai sînt multe deficiențe, în 
numeroase locuri întrecerile se rezumă la una sau 
două ramuri sportive, cu participarea numai a e- 
chipelor locale, cu un program sărac, șablon, con
ținutul lor atractiv și educativ 
nivelul pretențiilor crescute ale 
în oarecare măsură, dar și cu 
prezentat și întrecerile pentru 
sportiv... Și așa mai departe, 
dar și insuccesele din 
asociațiile sportive școlare, 
studențești, în genere în 
performanță, 
tism, 
lecție 
atletism, 
ș.a.); 
treruperi 
la unele 
Mureșul 
baschet Voința și 
feminină de volei Pedagogic 
din Tg. Mureș) și — astfel 
punzătoare... șubrezeniei pregătirii.
Pendulînd așa, 

dezbaterile 
purtate de 
în pauzele 
de exemplu 
ședințele Consiliului 
ta jeluirilor și a vînătorii

’ ’moment dat
de scăderile

Cupei

Mureș-Au-
_ ___, ___________ ........ _ curînd la

Mureș, au prilejuit o amplă analiză a activi-

cu participarea numai a 
cu un program sărac, șablon, e 

’ ’ neridieîndu-se la
maselor... Reușite 
unele goluri s-au 
Insigna de poli- 
pină la succesele 

activitatea desfășurată în 
în cluburile sportive 

în genere în activitatea sportivă de
pînă la pașii bătuți pe loc în atle-
.................... ‘ ’ se-

(la

sportivă 
loc 

box etc. Muncă 
numeroase 

, haltere, polo 
dezorganizate 

ale procesului de

în ; 
de 

cazuri 
pe 
ori 

instruire 
„ _ _ . f (C.S.O.
echipele feminine de 

Medicina și cele masculină și 
‘ și Medicina, toate

— rezultate cores-

gimnastică, haltere, 
nesatisfăcătoare în 
i, volei, gimnastică, 
multe antrenamente 

îndelungi _ __
formații din categoriile A și B 
- polo pe apă,

mereu, între pozitiv și 
din cadrul conferinței și 
noi — spre o mai 
lucrărilor, au lunecat 
în cuvîntul tov. loan 

raional UCFS 
de „< 

incit la un moment dat ai F _ 
preș ia că și de scăderile constatate in 
în organizarea Cupei Agriculturii sau 

samblul activității sportive de masă 
numai inexistența unui patinoar artificial, 
unui bazin acoperit de înot ! îndeobște însă, 
vîntul majorității 
seamă de altfel, 
afirmînd 
rezultatele 
rădăcina 
ca superficială, 
nifestată de unii ‘ antrenori, 
fesori de educație fizică 
de normă, care dovedesc 
dragostei de sport, atîta 
nici măcar cu 
ziasm așteptată 
11 constituie in 
atletism, prof, 
pentru șlefuirea 
blican, care are 
liceul cu 
are salariul 
ținute în i 

normă 2_ '_____ _____ ,
parte de a fi mulțumitoare... După cum, 
tot locul, 
de seamă,____
ca și in celelalte, 
și un proces --------------  ---------- -.-«j-
țios, cu pricepere, dar și cu hărnicie, 
nori care, salarizați fie cu o normă 
fie doar cu jumătate, muncesc mereu 
atîta ©ît le dictează 
al răspunderii izvorîte 

de sport, de năzuințele 
lor, *
țara noastră.
te, 
trenorilor Iosif 
Iosif Buzdugan, 
Andrei Kakucs, _ 
Attila Madaras, Ludovic Berekmeri ș.a...

Munca unor oameni asemenea acestora, 
nu-și drămuiesc strădaniile, stau la baza 
țațelor valoroase din sportul mureșean, 
deopotrivă — munca pe care o depun, 
murită și pasionată dăruire, activiștii 
prețioase motoare vii ale sportului. De 
întîmplător, zz~~^ z.
toți, începind chiar cu primul înscris 
tov.
ional UCFS Tîrnăveni,
instructorilor
ti vi ta tea 
nale, și ale 
Ier Neacșa 
Tîrnăveni...
luntari din
de cuprins 
câtorva dintre ei trebuie totuși să le

negativ, 
discuțiile 

bună lămurire — 
pe-alocuri 
Ferencz, _ 

Ciuc) pe pan- 
_,cauze obiective*, 

fi putut avea im- 
s» atletism, 

in an- 
vinovată-i 

și a 
cu

ca și darea de 
degetul pe rană, 
pretutindeni unde 

, se vor găsi la 
cauzele primordiale, și mun-

(ca 
pre-

vorbitorilor, 
au pus solid 

răspicat că aproape 
nu sînt mulțumitoare, 

lor, între ____________________ , ___
lipsa simțului de răspundere ma
ss —x-------u —.«■ mai mulți pro-

cu jumătate 
urmei lipsa 

lucrează 
de entu- 
exemplu 

de 
deseori solicitat 
din lotul repu-

............... ' la 
iși

cei ] 
salarizați 
la urma 
vreme cît nu 
din „norma* 

Un ilustrativ
jumătate 
de la ei. 
această privință antrenorul 

Mircea Buhlea, ’
unor elemente__________ _ _
sportivi bine pregătiți de el 

program de educație fizică, unde 
1 de bază, dar ale cărui rezultate ob- 
munca plătită cu numai jumătate de 
C.S.O. Mureșul Tg. Mureș sînt de- ...---- ..------ ------ in

unde ți-e dat să consemnezi realizări 
, în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, 

’ * ’ , găsești la temelia lor, neapărat, 
proces instructiv-educativ organizat minu- 

cu pricepere, dar și cu hărnicie, de an fre
care, salarizați fie cu o normă întreagă, 

mai mult, 
. Și 
leagă 

regiunea 
din 

alte cuvin- 
Mureș an-

Ioan ~ 
Vilhelm 

Ioan

la

dar ale 
cu 
Tg.

muncesc ______ ___
simțul conștiinciozității 
din iubirea

____ _______________sportului 
ale mișcării de’ cultură fizică

' Am reprodus astfel, 
evidențierea făcută recent la 

_ * Toth-Pâll, dr.
Ștefan Szabo, 

Arpad Kamenitzki,

ce-i
din

și sport 
©U

Tg.
Dorgo, 

Helvigh, 
Balazs.

Liviu

care 
rezul- 

Și - 
cu nețăr- 

obștești, 
______ __ ____ , aceea, nu 
despre aportul acestora au vorbit mai 

la cuvînt, 
Mureșan, președintele Consiliului ra- 

care a menționat meritele 
în ac-voluntari, prof. Ioan Ducan 

handbalistică a elevilor Școlii profesio- 
mecanicilor Ștefan Căpîlneanu și Va
in aceea rugbistică de la Chimica 

Lista inimoșilor activiști sportivi vo- 
regiunea Mureș-A.M. e lungă și greu 

în rîndurile de față, dar numele 
mai rostim,

o dată 
ziasta 

comisiei
Covătaru 
asociații 
(Comerțul 
(Metalul 
(Nirajul - 
else Gali care, îndeplinind 
de educație fizică la Liceul c 
Gheorghieni, fără a avea sp 
ci numai dragoste pentru si 
tații o efervescentă activitate 
cînd în același timp o serie 
de perspectivă, dintre care a 
unele promovate de pildă îj 
de categorie B, Voința Odorhei.

Iată doar 
Imitare care, 
cu grijă, dau sevă 
nu ? Se înregistrează, 
ceasta pricină, stagnare, 
organizatoric și în 
M. Ciuc, 
Consiliului 
tul de 
traziși, 
marea 
jutorul 
codaș.
a

cu laudele ce li se 
și fructuoasa lor aci 

regionale de fotbal 
(Tg. Mureș) • preșf 

sportive Gheorghe J 
— Tg. Mureș), Șt 

— Vlăhița), Adalbe 
- Miercurea Nirajulu 

care, ...................... ..

cîteva din nur 
oriunde sint f 

activități 
, în larg 

pricină, stagnare, ba 
și în valoarea 

unde tovarășii din 
raional UCFS, to 

vedere și neadmițînd 
au izbutit pînă la 

majoritate a cadrelor 
lor, să devină in n 

Ca și raionul Toplița, 
dezinteresului arătat de < 

pentru cultivarea activiștilor 
tul raional n-a putut fi org; 
fotbal ’

Ideea aceasta — a valor 
care o aduc activiștii volun 
dezvoltare a mișcării de rul 
a străbătut ca un 
ferința organizației 
nomă Maghiară. ’ " 
tov. Petru Pop, 
Sfatului popular 
mind profesorii 

lucrului de mîntuială 
le-a amintit remarcabilul 
dintre ei, prof. Tiberiu 
Gheorghieni. Acesta, în 
alții de "_______
ce trebuia pentru ca ele... i 
largă acțiune de muncă vo 
reia el s-a situat, angrenîn 
organelor obștești și de stal 
la Gheorghieni să răsară, 
mindru complex sportiv 
2 de tenis, cite 
volei, porticuri 
instalație de nocturnă, 
apar și cresc mereu noi 
©e oare colegii săi din 
tratita îneît, dacă nu 
egaleze realizările ? : ?
Problema folosirii cu mai 

a contribuției activului obști 
nilor a fost atinsă în cuvin: 
ALEXANDRU SZEKERES, se< 
gional Mureș-Autonomă Mag 
pus accentul pe necesitatea 
organele și organizațiile UC1 
lor lor de muncă. Totodatî 
Szekeres a subliniat că, per 
lor ce le stau în față org 
UCFS, este necesară o m 
acestora cu organele și org 
U.T.C., pionierești și cu sfati 
punzînd împreună pentru 
relor generații ale poporului

In încheierea lucrărilor Ce 
gionale UCFS Mureș-Autonoi 
vîntul tovarășul ION BALA* 
siliului General al UCFS, 
ultimii doi ani s-au înreg 
activitatea sportivă de masă 
a făcut însă observația că ș 
ealitatea lor sint sub nivelu 
existente în regiunea resp< 
lipsurilor constatate, vorbito 
de toate este nesatisfăcătoi 
maselor, faptul că numai ai 
populația regiunii practică 
exercițiile fizice și sportul, 
lizînd în profunzime și cele 
evidență de darea de seamă 
în partea finală a cuvîntul 
nile care-i revin noului or 
care trebuie orientate spre 
cial-educative a mișcării d 
pusă în slujba dezvoltării 
în sprijinul sănătății într< 
calitativă a competițiilor sp 
la un nivel înalt — în acor 
rilor din arena internațion: 
formanță, îndeosebi în rar 
„în vederea obținerii de re 
aceste direcții — a spus în 
impune ca organele și org 
luptă înverșunată împotrn 
moditate în 
diocritate”.

fir rd’șu 
regiona 

Cu deosebi 
șeful Secț 
regional, c 

de educații 
” și 1

(
Bazi

- , __ loc
inexistența bazelor

(2 
un teren 

de gimna* 
ve

el 
reg 

să-i

muncă și a C(

a ales noile 
Conferința pe

Conferința 
delegații la 
Fizică șj Sport. în noul B 
UCFS Mureș-Autonomă Mi 
rășii : loan Bogdan, preș< 
Geza Koosa, vicepreședinți



AVANCRONICA CRONICARILOR NOȘTRI
• Va rezista liderul la Pitești ? • Pe stadionul Republicii.. 
sul-C.S.M.S. și Dinamo București-Poliiehnica Timișoara ® 

toare pentru „subsol"

mîine, de la ora 15 : Progre-
O etapă care poate fi hotărî-

Campionatul categoriei A se reia rnîine 1 Etapa a 
XXI-a programează o serie de jocuri atractive care 
pot aduce unele modificări la mijlocul clasamentului, 
unde, fără îndoială, cîteva formații vor schimba locu

rile între ele. Liderul va fi... lider și după această 
etapă, dar rezultatul de lu Pitești nu e lipsit de im
portanță. El poate să-i consolideze poziția sau s-o 
clatine. Dintre ultimele trei clasate, doar Universitatea 
Cluj joacă pe teren propriu, în compania Petrolului,

cele mai mari de a obține măcar unși are șansele 
punct In clasament.

Ocupantele locurilor 13 și 14, Politehnica Timișoara 
și C.S.M.S., evoluează in cuplajul 
credem, au putini sorti de izbindă 
și Progresul. Dar, în fotbal nimic

Ca de obicei — și în această
jocurile vor fi urmărite de cronicarii ziarului nostru. 
Iată, pe scurt, părerile lor despre partidele din această 
etapă la care vor fi martori.

de la București și, 
în fafa lui Dinamo 
nu este exclus... 
duminică — toate

(Urmare din pag. 1)

DINAMO PITEȘTI — RAPID
(1—2) -

care, în cele 7 
a înscris doar pa-

Evoluția liderului în compania va
loroasei (dar și mult controversatei) 
echipe locale Dinamo, conferă par
tidei de la Pitești caracterul unui a- 
devărat derbi al etapei. Fiecare din 
cele două formații are de apărat în 
confruntarea lor directă un pres
tigiu cîștigat: Rapid este încă 
neînvinsă în acest sezon oficial, iar 
Dinamo Pitești s-a dovedit imbata
bilă pe teren propriu în returul cam
pionatului. Pentru ambele partenere 
de întrecere dificultatea jocului de 
rnîine apare deci destul de evidentă. 
Intr-o declarație făcută coresponden
tului nostru din Pitești. C. Corciu, 
antrenorul dinamoviștilor. Șt. Vasile, 
sublinia cu convingere: „Este cel mai 
greu meci pe care echipa antrenată 
de mine îl susține pe teren propriu. 
Jucătorii mei. însă, vor să părăsească 
stadionul în aplauzele publicului. Vor 
munci mult pentru victorie". Fără 
îndoială că dacă am fi vorbit și 
cu ei, antrenorii Rapidului ar fi fă
cut declarații asemănătoare.

După opinia noastră, partida dc la
nu- 
Ra- 
re-

sive dinamoviste 
meciuri din retur, 
tru goluri.

Ce va fi rnîine ? Cred că balanța 
victoriei va înclina în favoarea gaz
delor. (C. MANTU).

STEAGUL ROȘU — UNIVER
SITATEA CRAIOVA (2—3)

picr- 
spu- 
toate 

în

aș-
să

echipei colegii săi, atunci e de 
teplat ca formația bucureșteană 
ne ofere un spectacol bun.

Meciul promite, în al doilea rînd, 
pentru că are un caracter decisiv 
pentru ieșeni. Victoria din partida 
cu Universitatea Craiova le-a redat 
acestora speranțele pierdute și e de 
așteptat ca ei să folosească etapa de 
imine pentru a „forța" un nou suc
ces, care să-i scutească de povara 
,,lanternei" . și să le ofere ceva șanse 
în lupta pentru evitarea retrogradării.

Deci, promisiuni, anticipări. Să 
vedem cum vor sta lucrurile pe teren, 
care din părți" va avea cîștig de 
cauză. Nu este exclusă nici o „împă
care"... (CONST. MACOVEI).

ce numai acasă ?) și atacă dezlăn
țuit buturile adverse. Aici, echipa se 
desfășoară în bloc, extremele își re
capătă... aripile, iar masivul Iancu, 
sprijinit mai des de coechipieri, își 
pune mai ușor în valoare calitățile 
de realizator.

In aceste condiții, sarcina forma
ției vizitatoare este destul de difi
cilă. Numai că, în ultima vreme, 
„mașina" petroșenenilor a terminat 
„rodajul" în categoria A ; ea nu mai 
cedează puncte acasă (în prima parte 
a campionatului chiar Farul a smuls 
unul) și își vinde scump pielea pe 
orice teren. Intr-adevăr, la ora ac
tuală, elevii lui Coidum alcătuiesc o 
formal ie redutabilă, al cărei joc co
herent și incisiv, imprimat îndeosebi 
de aripile Marlinovici și Peronescu, 
incomodează vădit partenerul de joc.

Așadar, in perspectivă un meci de 
atracție, cu prima șansă de partea 
formației gazdă, dar care nu exclude 
și o surpriză. (G. NICOLAESCU).

și în stînga și în dreapta. Mă gîn
desc că dacă vor continua așa s-ar 
putea ca la anul echipele de cate
goria A să le ducă dorul arădanilor, 
gîndindu-se că „la Arad puteau lua 
cel puțin un punct“. Desigur că și 
Steaua și-a planificat o remiză. Rea
lizarea ei va depinde însă de com
portarea apărării, pentru că U.T.A., 
cu siguranță, va ataca. 0 confirmă 
restructurarea formației, antrenorul 
Dumitrescu punînd un mare accent 
pe ofensivă. (C. ALEXE)

UNIVERSITATEA CLUJ
PETROLUL (0—1)

FARUL — JIUL (0—0)

U.T.A. — STEAUA (1—0)

Pitești (la care vor asista și 
meroși bucure-șteni, suporteri ai 
pidului) este deschisă oricărui 
zultat. Dar e foarte probabil ca 
gazdele să realizeze, în sfîrșit, prima 
lor „remiză" din această ediție a 
campionatului. (C. FIRÂNESCU).

DINAMO BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 

(2—4)

Un joc între ocupantele locurilor 
și 13 în clasament are farmecul

nevoie de victo- 
Bucu reștenii pentru a-i urmări 

rapidiști spre vîrful piramidei, 
timișorenii pentru a scăpa din

4
Iui. Și nu e vorba numai de... farm 
Ambele echipe au 
rie.
pe 
iar 
zona periculoasă în care se află.

Deși a participat la toate antre
namentele echipei, Pîrcălab nu va fi
gura în formație. Antrenorii dina- 
moviști vor alinia, după toate pro
babilitățile, formația din jocul cu 
Rapid.

Studenții au făcut întotdeauna 
partide „mari" în compania dinamo- 
viștilor (în tur victorie cu 4—2), 
au un portar în mare formă. Popa, 
și... în plus, mizează pe ineficacita
tea din ultimul timp a liniei ofen-

Un meci care la prima vedere pare 
„oaza de liniște" a clapei. Se în- 
tîlnesc două echipe fără probleme spe
ciale. Dar și asta este tot o apa
rență pentru că în „culisele" clasa
mentului și ale celor două tabere 
există încă multe „șuspensuri".

Mai întîi, craiovenii care, 
zind... roata Rapidului (cum se 
ne în ciclism), luptă acum pe
terenurile pentru a se menține 
poziția a doua, poziție rîvnită și a- 
menințată de Steaua și Dinamo Bucu
rești — ultima fiind în această eta
pă cea mai periculoasă, deoarece joacă 
„acasă".

„Stegarii" au făcut o declarație 
colectivă, înainte de începerea retu
rului (cînd păreau victime sigure), 
care a stîrnit — pe atunci — zîm- 
bete susținînd că sînt „o echipă de 
25 de puncte". Doar șapte etape au 
trecut de la reluarea campionatului 
și... 20 de puncte au fost făcute. 
Mîine, oamenii lui Silviu Ploieșteanu 
mai pot adăuga încă două în drep
tul rubricii lor din clasament. Așa 
că, nici un fel de economie de efort 
pentru meciul cu studenții olteni.

lată, după cea mai sumară expu
nere de motive, cum „liniștea" de la 
Brașov se duce și în locul său 
instalează emoții multiple pentru 
trenorii, jucătorii și suporterii 
belor formații. Deci, un meci 
teresant de văzut. interesant
scris... (V. PÂUNESCU).

această 
compor- 
lui Du- 
ultimele 
cu Pro

PROGRESUL — C.S.M.S. 
(1—1)

„Deschiderea" aceasta promite 
mult. Promite, mai întîi, prin prisma 
jocului bun făcut de Progresul acum 
două săplămîni în compania Stelei, 
în condițiile în care — 
parte a 
mai bun 
dentat. 
intuiția,
Mateianu (pe care medicii speră să-1 
poată reda gazonului) se vor sincro
niza cu eforturile ce le pot aduce

cea mai mare 
meciului —- Mateianu, cel 

om al echipei, a jucat acci- 
Dacă și rnîine clarviziunea, 
puterea de muncă ale lui

Joc așteptat cu mult interes 
spectatorii 
întîlnit cu 
bine de o 
26 martie 
echipei hucureștenc 
sever 5—1.

Cîntărind șansele, nu trebuie omis 
amănuntul că fotbaliștii constănțeni 
sînt imbatabili cînd evoluează la 
„domiciliu". Aici, încurajați frenetic 
de public, băieții lui Mărdărescu își 
recîștigă încrederea în forțele lor (de

de 
mailocali, care nu s-au 

formația favorită de mai 
lună. Mai precis, de la 

cînd Farul a administrat 
Progresul acel

Jocul dintre aceste două formații 
poate oferi, mă gîndesc la tradiție, 
un fotbal care să satisfacă din multe 
puncte de vedere. Nutresc 
speranță gîndindu-mă și la 
țările meritorii ale băieților 
mitrescu și Ilie Savu în 
partide de campionat (Steaua
greșul și U.T.A. cu Farul, la Tulcea). 
Apoi, ia Arad, chiar dacă situația 
gazdelor este destul de dificilă (la 
două puncte de ultima clasată), oa
speții au putut întotdeauna să-și facă 
jocul fiindcă există un teren bun și 
pentru că spectatorii au dovedit de 
atîtea ori multă competență și obiec
tivitate în

Și totuși 
teptată o 
Pînă acum, 
valeri cu oaspeții,

materie de fotbal.
în acest meci este aș- 

„ forțare" a textiliștilor. 
ei au fost destul de ca- 

puncte
' ■ ><

spre poarta arădană. rază din meciul Steaua—• 
., dispnlnt in sezonul trecut.

ctorin 1 vram

Al 30-lea meci dintre reprezentan
tele Clujului și Ploieștiului în cate
goria A se anunță — confirmînd și 
tradiția — interesant ca întotdeauna. 
Intr-adevăr, cu toate că din cele 29 
de meciuri anterioare reiese evident 
superioritatea Petrolului (a cîștigat 
14 partide față de 9 ale Universită
ții, celelalte șase încheindu-se Ia ega
litate ; a marcat 52 de goluri față 
de 39 primite), jocul este echilibrat. 
El cîștigă și mai mult în importanță 
dată fiind situația precară a forma
ției studențești : un punct pierdut de 
Universitatea în această partidă poate 
avea un cuvînt hotărîtor în lupta dc 
la subsol. De aceea, Eugen Mia din, 
conștient de această posibilitate, a 
insistat în mod deosebit la antrena
mentele din această săptămînă pe 
îmbunătățirea apărării și a tirului 
atacanților săi.

De cealaltă parte, elevii Iui Con
stantin Cernăianu, care în acest retur 
se apropie tot mai mult de valoarea 
demonstrată în campionatul de anul 
trecut, cîștigat de ei, au sosit Ia 
Cluj cu garnitura completă. Din rin- 
dul petroliștilor trebuie urmăriți — 
bineînțeles — Mihai Ionescu, Mo
canii și cuplul Dridca I — Badea, da
torită apropierii meciului cu Elveția. 
(M. TIJDORAN).

ARBITRII MECIURILOR

Miine—in categoriile B și C
Mîine. în campionatele categoriei 

B și C se va disputa cea de a XI X-a 
etapă.

In categoria B, principalele candi
date la șefia clasamentelor sînt fa
vorite. In seria I, Siderurgiștul și 
Dinamo Bacău vor evolua pe teren 
propriu în compania formațiilor Me- 
trum Brașov și, respectiv, Politeh
nica București. In scria a ll-a, A.S.A. 
Tg. Mureș și Minerul Baia Mare se 
vor deplasa Ia Dej și Lupeni. De
sigur că A.S.A. Tg. Mureș are o 
sarcină ușoară la Dej, deoarece for
mația locală este clasată pe ultimul 
loc ai clasamentului. în schimb. Mi
nerul Baia Mare are un „hop" greu 
de trecut. Tn celelalte meciuri, gaz
dele păstrează prima șansă.

In categoria C. liderii a trei serii. 
Victoria Roman (seria Est). Portul 
Constanța (seria Sud) și Olimpia 
Oradea (seria Nord) vor juca în de
plasare la Tecuci (cil Flamura roșie), 
Sf. Gheorghe (cu Oltul) și Reghin 
(cu Voința). Cu toate că formațiile 
Flamura roșie și Voința ocupă ulti
mul loc în clasamentele respective, 
jocurile sînt deschise oricărui rezul-

tat. In schimb, liderul seriei Vest, 
Metalul Hunedoara, va juca „acasă" 
și în mod normal. Va cîșliga. In 
cazul că Portul Constanța și Olimpia 
Oradea vor pierde meciurile de mîine . 
pot profita de această situație
I.M.U. Medgidia și. respectiv. Medi
cina Cluj, dacă, bineînțeles, acestea 
vor învinge în meciurile cu Electrica 
Constanța și — respectiv — Metalul 
Aiqd. După cum se vede. Metalul 
Hunedoara se prezintă cu cel mai 
mare avantaj, deoarece principala ur
măritoare, Chimia Făgăraș, se va de
plasa la Craiova, unde va juca cu 
Electro putere, care este greu de în
vins pe teren propriu. Așa că, di
ferența de puncte se poate menține 
și după etapa de mîine. De aseme
nea, Victoria Roman își poate men
ține locul I în seria Est, chiar dacă 
mîine va fi învinsă la Tecuci, iar 
Gloria Bîrlad va cîștiga în fața Tex
tilei Buhuși, însă diferența de puncte 
se va micșora la două. In restul pro
gramului clapei a XI X-a sînt meciuri 
care pot aduce unele modificări în 
mijlocul clasamentului.

Pentru cuplajul de fotbal de 
rnîine de pe stadionul Republicii 
a fost editat un interesant program 
din al cărui conținut menționăm :

— Așa a fost 
-— Palmaresul 

ror echipelor ce 
etapa aceasta.

— Aii știut că au fost inter
naționali ?

— Văzute., auzite
— Caleidoscop extern 

materiale atractive.
Programul se găsește 

zare la agențiile de bilete 
la stadion.

PRONOSTICUL NOSTRU

e U.T.A. — STEAUA: N. Rai- 
nea (Bîrlad) — la centru, R. Cocoi 
și Gh. Manole (ambii din Cons
tanța) — la tușă ;

• DINAMO PITEȘTI — RA
PID : Gavrilă Pop (Brașov) —- la 
centru, O. Calugherovici (Brașov) 
și M. Ispas (Mediaș) — la tușă:

• DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA : Al. 
Toth (Oradea) — la centru, M. 
Vasiliu și E. Vlaiculescu (ambii 
din Ploiești) — la tușă;

• PROGRESUL — C.S.M.S.:
A. Pop — la centru, T. Vecan și 
Z. Silaghi (toți din Oradea) — la 
tușă ;

• FARUL — JIUL : 
ghici — la centru, R. 
D. Isăcescu (toți din 
— la tușă ;

• LJNIVERSITATEA
PETROLUL : N. Mihăilescu — la 
centru, M. Bică și C. Bărbulescu 
(toți din București) — la tușă;

• STEAGUL ROȘU — UNI
VERSITATEA CRAIOVA: V. 
Dumitrescu — la centru, S. Mîn- 
dres și C. Popa (toți din Bucu
rești) — la tușă.

Ilie Dră- 
Buzdun și 
București)

CLUJ

P. V.

(Concursul nr. 17)

De la I.E.B.S
Se aduce la cunoștință că la 

complexul sportiv al Tineretului a 
luat ființă un centru de tenis pen
tru amatorii care doresc să practice 
acest sport.

Acest centru își’ desfășoară acti
vitatea pe terenurile nou construite

la această bază sportivă, sub con
ducerea unui antrenor.

Cei ce doresc să se înscrie sau 
să se informeze asupra condițiilor 
se pot adresa la administrația com
plexului sportiv al Tineretului din 
aleea Ștrandului nr. 1, telefon 
17.39.25 sau la telefon 22.31.01.

în toamnă 
întîlnirilor tutu- 
susțin jocuri în

și alte

de vîn- 
și mîine

Dinamo Pitești — Rapid 
U.T.A. — Steaua
Univ. Cluj — Petrolul

4. Farul — Jiul
5. St. roșu — Univ. Craiova
6. Oltul R. V. — Metalurg. Buc. 

Oaz metan — C.S.M. Sibiu 
Min. Lupeni — Minerul B.M. 
Cagliari — Internazionale 
Foggia — Napoli
Lazio — Mantova 
Lecco — Brescia

13. Milan — Juventus

1.
2.
3.

x
1

7.
8.
9.

10.
11.
12.

2
2
X
1
1
1
X

1 X
X

X 2 
t

X
1

DE LA E. R. FOTBAL
Toate meciurile din categoria A, 

programate duminică in provincie, 
vor începe la ora 16,30.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
• AZI ULTIMA ZI LA PRONOSPORT
• MODIFICAREA CRITERIILOR DE PREMIERE LA PRONOEXPRES

V-ați depus buletinele la Pro
nosport ?

Programul concursului nr. 17 
de rnîine, cuprinde cinci meciuri 
din campionatul categoriei A, trei 
întilniri din B și cinci partide din 
campionatul italian categoria A.

Meciurile sînt interesante și 
echilibrate, deci nu vă rămîne 
decît să fixați pronosticurile și 
să vă depuneți buletinele.

• Incepînd cu concursul Pro- 
noexpres nr. 18, din 3 mai 1967, 
criteriul de atribuirea premiilor 
este următorul:

Extragerea I în același mod 
ca și pînă acum, inclusiv parti
ciparea, categoriile de premii, co
tele repartizate acestora din fon
dul de premii, plafonul maxim, 
atribuirea premiului excepțional 
de 25 000 lei etc.

Extragerea a H-a (6 numere de 
bază și 2 numere de rezervă din 
49) cu următoarele categorii de 
premii : categoria I : 6 din 6 și 
6 din 8, categoria a Il-a : 5 din 6, 
categoria a IlI-a: 5 din 8, cate
goria a IV-a: 4 din 6, categoria 
V-a: 4 din 8, categoria a Vl-a : 
3 din 6.

Toate prevederile regulamen
tare referitoare la extragerea I 
(repartizarea fondului 
pe categorii, plafonul 
tribuirea premiului 
de 25 000 lei etc.) se 
în mod identic și la 
a Il-a.

Plafonul minim al valorii uni
tare a premiilor întregi se stabi
lește la 20 lei.

Amănunte suplimentare în agen
țiile Loto-Pronosport.

de premii 
maxim, a- 

exceptional 
vor aplica 
extragerea

TRAGEREA LOTO DIN 28 APRILIE
1967

41
53

34 22 51
3 56

48

lei.
vi-

77 16 26
1

FOND DE PREMII : 1.021.012
Tragerea următoare va avea loc 

neri 5 mai 1967 la București.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 16 DIN 23 APRILIE 
1967:

Premiul excepțional: 1 variantă a 
75.000 lei (1 Renault 16 plus 3.500 
Ici numerar).

Categoria I : 4,5
Iei; a Il-a : 102 a 
958,5 a 73 lei; a 
lei.

Report la fondul 
tor: 82.718 lei.

Premiul excepțional a revenit lui 
DINCĂ SANDU din Urziceni.

variante a 12.605 
695 lei ; a III-a : 
IV-a: 4.090 a 20

concursului urmă-

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.



„FINALELE"
UNIVERSITARE
ÎN ANONIMAT

Prima etapă a campionatului
i
i

republican 
pe echipe

De la bun început consem- 
năm faptul îmbucurător câ 
finala campionatului repu
blican universitar de gim
nastica din acest an s-a des
fășurat la un nivel tehnic 
mai ridicat decit la edițiile 
precedente. Cu toate că s-a 
concurat pe reprezentative 
de institute Și nu de cluburi, 
roadele muncii efectuate în 
cadrul acestora din urmă 
s-au făcut simțite. Echipele 
au fost alcătuite numai din 
sportivi de categoria a Il-a 
sau I, iar execuțiile au tost 
mai bine puse la punct, mai 
curate. Unii concurenți ca 
Eealerina Lisovschi, Liana 
Duicu, Gh. Blaj (I.C.E.), Hen
riette Țincoca (l.M.F. Bucu
rești), V. Coșariu (Universi
tatea Timișoara), L. Lițescu 
(Institutul Politehnic) și alții 
au trecut cu bine acest exa
men. Și fiindcă a venit vor
ba de cei mai buni, nu înțe
legem de ce au lipsit de la 
finală două gimnaste nun
tașe, Rodica Apâleanu și Lu
cia Chiriță, studente la 
I.C.F. Oare nu le-a interesat 
titlul de campioană univer
sitară ?

Dar in rîndurile de față 
ne vom ocupa mai puțin de 
problemele tehnice și mai 
mult de acelea legate de mo
dul de organizare și de des
fășurare a finalei. După pă
rerea noastră, munca pro
fesorilor și sportivilor, stră
duințele lor de a obține re
zultate bune nu numai câ nu 
au fost răsplătite, ci chiar 
desconsiderate de organiza
tori (Ministerul învățămin- 
tului, U.A.S.R.. Consiliul Ge
neral al UCFS). întrecerile 
au avut loc în sala Tinere
tului din Capitală, cu totul 
necorespunzătoare pentru o

competiție de o asemenea 
amploare. Dimensiunile aces
tei săli nu numai câ nu 
permit prezența spectatori
lor, dar nu au fost potrivite 
mei pentru cei 143 de con
curenți și 80 de oficiali. 
Acest lucru a făcut ca fi
nala campionatului să se 
desfășoare in anonimat, frus- 
trînd gimnastica studențeas
că de un important mijloc 
de popularizare (spectatorii 
care au venit, totuși, au tre
buit să se mulțumească cu 
locuri in picioare, cele cîte- 
va bănci așezate pe margine 
fiind cu totul insuficiente). 
Pe de altă parte, din cauza 
supraîncărcării sălii, aerul a 
devenit, după scurt timp, 
pur și simplu irespirabil. 
Probabil vremea ploioasă și 
rece de afară i-a determinat 
pe organizatori să nu des
chidă decit un 
leț...

Și poate că 
nu ar fi fost 
dacă competiția nu s-ar ti 
prelungit cu mult peste mă
sură : simbătâ de la ora 15 
la 22 și duminică de la ora 8 
la 17,30 !! Un 
raton", într-o 
bîcsită, plină

Soluții s-ar 
De exemplu, 
tea să se desfășoare în două 
săli — separat pentru băieți 
și pentru fete — dacă comi
sia de organizare nu s-ar fi 
opus, motivînd că dorește 
să asigure un cadru mai fes
tiv (?!) finalei. De altfel. Ti
mișoara sau Clujul, centre 
universitare puternice, cu 
săli corespunzătoare la dis
poziție, puteau fi gazde foar
te bune ale acestui concurs.

In concluzie, gimnastica 
universitară merită mai mul
tă grijă, mai multă popu
larizare și condiții mai co
respunzătoare de desfășura
re, mai ales că era vorba de 
finala campionatului !

singur gemu-

toate acestea 
atît de grave

adevărat „ma- 
atmosferă im- 
de praf.
fi putut găsi, 

întrecerea pu-

Finalisti 
ai campionatelor 

republ cane de seniori
Recent a avut loc in sala 

Constructorul din Capi
tală etapa a Il-a (de ca
lificare) a campionatelor 
republicane individuale de 
seniori, la probele de spa
dă și sabie. La acest con
curs au participat peste 
80 de sportivi din majori
tatea secțiilor de scrimă din 
țară, primii 12, la fiecare 
armă, calificîndu-se pentru 
etapa finală a compionate- 
lor republicane.

CLASAMENTE : spadă : 
1. Gh. Cerea (Steaua), 2. D. 
Nicolae (Electroputere Cra
iova), 3. Gh. Bahmuller 
(Scena Brașov), 4. E. Hu
sar (Medicina Tg. Mureș), 
5. A. Domianșiț (C.S.M. 
Cluj), 6. P. Dumitrescu (U- 
niversitatea Buc.), 7. C. Țin
tea (Universitatea Buc.),
8. C. Chiș (C.S.M. Cluj),
9. I. Vilaioș (Medicina Tg.
Mureș), 10. S. Ciocodeică 
(Progresul Buc.), 11. V. 
Horvat (Scena Bv.), 12. Șt. 
Toth (Unio Satu Mare). 
Sabie: 1. A. Mezei (Unio 
Satu Mare), 2. C. Nicolae 
(Steaua), 3. Z. Rohoni 
(C.S.M. Cluj), 4. D. Irimi- 
ciuc (C.S.M.S. Iași), 5. E. 
Ganea (S.P.O.B.), 6. L. Mi- 
hăileanu (S.P.O.B.), 7. M. 
Sandu (S.P.O.B.), 8. A. Zei- 
zon (Medicina Tg. Mureș), 
9. D. Popescu (Șc. sp. 
Ploiești), 10. S. Vlad (Scena 
**  Mezei

12 
sp.

Brașov), 11. V. '] 
(Unio Satu Mare), 
Adrian Crăițaru (Șc. 
Ploiești).

Finalele competiției 
avea loc în zilele de 
mai, în Capitală.

vor
6—8

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

Cîtcva sute de 
atleți din întreaga 
țara, purtînd cu
lorile a 22 de 
cluburi și repre
zentative 
giutii, 
astăzi 
rile 
cetei 
ediții 
tului 
de 
echipe.

Cea mai impor
tantă competiție a 
atletismului nos
tru este așteptată 
cu legitim interes 
de toți cei care 
se preocupă de 
buua 
acestei 
sportive, 
luate din 
toate masurile de 
ordin organizatoric 
și tehnic pentru a-i 
asigura, chiar din 
succesul

în 
sînt 
teres 
care 
să-și 
frele 
treaga 
acum, 
seamă 
gătirile pentru noul sezon 
de concursuri au fost în
cepute mai devreme decit 
in alți ani, că s-a pus un 
accent deosebit, în tot 
cursul lunilor de iarnă, pe 
antrenamente specifice fie
cărei probe în parte, că 
s-a lucrat cu mai multă 
seriozitate, conștiinciozitate 
și spirit de răspundere. în 
această privință, trebuie 
subliniat și faptul că nu-

de re- 
vor porni 

în întrece- 
din cadrul 

de a VIil-a 
a campion» 

republican 
atletism pe

cei 
preocupă 

activitate a 
ramuri 

fiind 
timp

/ osif Naghi, care 
a aruncat discul 

record ,

acum o săptămînă 
la 57,36 m — nou 
republican

Foto : A, Neagu

dintre atleții

I
I

I

VOLEI

Azi și mîine, în Bucu
rești și în 9 orașe din 
țară, au loc 21 de 
meciuri de volei în cadrul 
ultimei etape a returului 
la categoriile A și B. 9 din
tre partidele programate 
le găzduiește Capitala, 
unde afișul are ' în cap 
atractiva întîlnire-derbi de 
astăzi (sala Floreasca, ora 
19) dintre echipele masculi
ne bucureștene fruntașe 
DINAMO și STEAUA. Jo
cul, așteptat cu 
tificat interes, 
o întrecere de 
litate tehnică și 

are drept 
întrebarea :

Dinamo
asupra

viu și jus- 
promițînd 

înaltă ca- 
spectacula- 
principală 

va 
victoria 

steliștilor

ră, 
premisă... 
reedita 
din tur 
(3—0: 14, 12, 3) sau- ?
în orice caz, rezultatul me
ciului poate avea o deose
bită importanță pentru 
configurația clasamentului 
fa categoria A, în care, la 
ora aceasta, situația pe pri
mele 4 locuri este 
toarea :

1. Steaua Buc.
2- Polit. Galați
3. Rapid Buc.
4. Din. Buc.

urmă-

60:16 41
56:17 38
54:19 38

21 20 1
20 18 2
21 17 4
20 17 3 56:16 37

Celelalte 
grupa masculină a catego
riei A : Rapid București — 
Politehnica Timișoara, Poli
tehnica Galați — Viitorul 
Bacău, Petrolul Ploiești —

meciuri din

dorit.
primul rînd 

cei care manifestă in- 
pentru întrecerile 

le oferă posibilitatea 
materializeze, în 
performanțelor, 
pregătire de 

Este bine de 
că, în general,

atleții

ci- 
în- 

pînă 
ținut 
pre-

Astăzi, la Floreasca

Minerul B. Mare, Politeh
nica Brașov — Progresul 
Brăila și Alumina Oradea — 
Tractorul Brașov. Dintre 
partidele programate la ca
tegoria B, rețin în mod 
special atenția: Progresul 
București — Drapelul roșu 
Sibiu, Medicina Tg. Mureș 
— Universitatea Timișoara 
(feminin), C.S.M. Cluj — 
Electroputere Craiova și 
Politehnica Iași 
sitatea 
lin).

C.S.M.
Craiova

Univer-
(mascu-Timișoara

meeiului 
Pedago

gic Tg. Mureș (m. cat. B), 
celorlalte restanțe le-au 
fost fixate datele de des
fășurare, astfel: LA 2 MAI 
Viitorul Bacău — Politeh
nica Timișoara și Tractorul 
Brașov — Progresul Brăi
la (m. cat A), Progresul 
I.R.A. Suceava — Electro
putere Craiova și Ind. sîr- 
mei C. Turzii — Semănă
toarea București (m. cat. 
B); LA 3 MAI — Dinamo 
București —Politehnica Ga 
lăți (m. cat A); LA 7 MAI
— Semănătoarea București
— A.S-A. Sibiu, Progresul 
București — înainte Timi
șoara, Progresul I.R.A. Su
ceava — Ind. sirmei C. 
Tnrxii și l.C. Arad — Farul 
Constanța (m. cat. B).

Cu 
I.C.F.

excepția 
București —

noștri 
de ia

meroși 
au și obținut, chiar 
primele starturi, o serie de 
rezultate superioare celor 
cu care au încheiat sezonul 
trecut. începutul, așadar, a 
fost făcut !...

în cadiul primei etape a 
campionatului se vor în
trece următoarele echipe : 
BUCUREȘTI: Stadionul Di
namo : Dinamo — I.C.F. — 
Rapid (A), Stadionul Re
publicii : Steaua — Argeș 
— Bacău (A), Metalul — 
Galați
TIMIȘOARA : 
Brașov 
IEȘTI : 
doara 
(B I);

Iași
11,

Oltenia (B I) ; 
Banat —

— Cluj (A) ; PLO- 
Ploiești — Hune-

— Progresul Buc. 
ORADEA : Crlșana

— Muieș-A'M.
GIURGIU : Reg.(B

București — Dobrogea (B 
II) ; BAIA MARE : Mara
mureș — Suceava (B II).

HUGB!

I

1
I

i

• ATLETISM : Stadionul Republicii, de la ora 16,30 : 
Bacău — Argeș — Steaua (Cat. A) ; Metalul — Galați — 
Oltenia (Cat. B) ; Stadionul Dinamo, de ia ora 13,30 : 
Dinamo — I.C.F. — Rapid (Cal. A) — meciuri în 
cadrul campionatului republica» pe echipe.
• TENIS : Terenurile Progresul, ora 16: întîlnirea 

România — Belgia in cadrul „Cupei Davis".
® SC RIMĂ : Sala Floreasca, de la ora 8,30 și 16,30: 

Concursul internațional dotat cu „Cupa Gaudini", proba 
pe echipe.

& FOTBAL : Stadionul Politehnica, ora 16,30: Poli
tehnica — Dunărea Giurgiu (juniori).
• HALTERE : Sala Dinamo de la ora 17 : etapa re

gională a campionatelor republicane de seniori.
• BASCHET : Saia Dinamo, de la ora 16 : Universi

tatea — Medicina Tg. Mureș (B I II), I.C.F. — Peda
gogic C-ța (B 
Universitatea

© VOLEI :
Steaua (Cat. 
cina — Universitatea Buc. (F cat. B).

• RUGBI : Stadionul Steaua, ora 16,30: 
Știința Petroșeni.

1 II), Voința — Petrolul 
— Construcții (B m II).

Sa!a Floreasca, ora 
A) ; Sala Constructorul.

.uminical

Ploiești (B m I).

19 :
ora

Dinamo —
17 : Medi-

Steaua

ora 9,00 :
Ga-

© ATLETISM, Stadionul Republicii, de la 
Bacău — Argeș — Steaua (Cat. A) ; Metalul 
lăți — Oltenia (Cat. B) ; Stadionul Dinamo, de la ora 
13: Dinamo — I.C.F. — Rapid (Cat. A) — meciuri în 
cadrul campionatului republican pe echipe.

© TENIS: Terenul Progresul, ora 14,30: întîlnirea 
România — Belgia în cadrul „Cupei Davis"

© SCRIMĂ : Sala Floreasca, de la ora 3,30 și 16: 
Concursul internațional dotat cu „Cupa Gaudini", proba 
individuală.
• CICLISM : Traseul din str. Cîmpinei (între Mă

năstirea Cașin și Piața „7 Noiembrie"), de la ora 9 : 
etapa orășenească a campionatului republican de semi- 
fond pe circuit.

© FOTBAL: 
sul — C.S.M.S. 
Timișoara (Cat. A) ; Stadionul Dinamo, ora 10,30: 
namo Victoria — Ceahlăul P. Neamț (Cat. B) ; ora 12 : 
Dinamo Buc. — Poiana Cîmpina (juniori) ; Terenul 
„Timpuri noi", ora 10,30: Fi. roșie — Progresul Co
rabia (Cat. C) ; ora 12: FI. roșie — I.M.U. Medgidia 
(juniori) ; Stadionul Giulești, ora 10,30 : Rapid — 
Rapid C.F. Buc. (juniori) ; Stadionul „23 August" IV, 
ora 12 : Viitorul — Electrica Fieni (juniori) ; Stadionul 
Steaua, ora 11 : Steaua — C.F.R. Roșiori (juniori) ; 
Stadionul Progresul, ora 12 : Progresul 
Vilcea (junidri),

@ HANDBAL : Stadionul Dinamo, de Ia
— Tehnometal Timiș, (m II), Rapid — 
(m II), Steaua — Universitatea Buc. (m 
Agronomia Iași (m I) ; Stadionul Tineretului, de la 
ora 14 : I.C.F. — Politehnica Galați (f II), Științe eco
nomice — Universitatea Cluj (1 II), I.C.F. — Politehnica 
Brașov (m II).
• BASCHET : Sala Constructorul, de la ora 10: Ar

hitectura — Medicina Iași (B t 
sp. S. Mare IB f I).

© VOLEI : Sala Giulești, de la
— Politehnica Cluj (m), I.C.F. — 
Rapid — Politehnica Timiș, (m). Universitatea — Peda
gogic Tg. Mureș (m) ; Sala Dinamo, de la ora 9 : Științe 
economice — Politehnica Brașov (i), Viitorul — Să
nătatea Tîrgoviște (f). Progresul 
Sibiu 
cane

Stadionul Republicii, ora 15: Progre-
Iași ; ora 17; Dinamo — Politehnica

D.-

Oi.ui Rin.

ora 9 : Voința 
Știința Lovrin 
I), Dinamo —

II), Progresul Șc.

ora 8,30 : Construcții 
Știința Petroșeni (m),

Roșie

Politehnica Brașov (1), Viitorul
Drapelul roșu 

(f) — meciuri în cadrul campionatelor republi
cat. A și B.
RUGB1 : Stadionul Giulești, ora 12,30: Grivița 
— Rulmentul Bîrlad.

Disputa pentru titlu
După o etapă de... odihnă 

(care a făcut loc meciului de 
trial în vederea selecționării 
„XV“-lui pentru partida cu 
Italia de la 14 mai), campio
natul categoriei A se reia as
tăzi, o dată cu jocul dintre 
Steaua și Știința Petroșeni 
programat pe „Ghencea“. în
trecere rugbistică de tradiție, 
de veritabil spectacol sportiv! 
Așa va fi oare și acum ? Rug- 
biștii bucureșteni sint ferm 
hotărîți să mențină această 
caracteristică, pe de o parte 
convinși că numai așa le-ar 
putea surîde victoria, iar pe 
de altă parte pentru a lăsa 
o frumoasă impresie, înaintea 
partidei pc care o vor sus
ține săptămînă viitoare, la 
Vichy, cu selecționata arma
tei franceze. în ce-i privește 
pe oaspeți, ei s-au arătat tot
deauna adepții jocului „cu-

rat“. Pronosticul nostru : o
victorie a Stelei.

Tot în Capitală, mîine, pe 
stadionul Giulești, Grivița 
Roșie va primi replica Rul
mentului Bîrlad. în aparență, 
un meci ușor pentru gazde. 
Ele au neapărat nevoie de 
victorie pentru a-și menține 
poziția de lideri. Rugbiștii bîr- 
lădeni, care se află intr-un 
ușor declin de formă, au fă
cut totdeauna scoruri strînse 
la București. Și nu este ex
clus ca mai ales acum, cînd 
și situația lor în clasament 
se prezintă destul de precară 
(locul 9) să întreprindă efor
turi susținute pentru obține
rea unui rezultat cit mai o- 
norabil.

Cel de-al treilea meci pro
gramat în Capitală, cel din
tre Gloria și Farul Constanța, 
a fost animat, deoarece echi-

O imagine dintr-o... ediție precedentă a meciurilor Steaua—Știinfa 
Petroșeni: Mateescu iși lansează propria linie de treisferturi, 

„dublat" de Ciornei...
Foto: V. Bageac

continua
pa bucureșteană se află 
tr-un turneu în R. D. G 
mană.

In țară, cel mai echilib 
meci se anunță a fi la Ii 
unde Politehnica va juca 
Dinamo. Rugbiștii ieșeni, 
comandați de cîteva rezu 
te foarte bune în actualul 
zon, se anunță drept adt 
sari foarte periculoși pen 
oaspeți. Să nu uităm £ai 
că Steaua a „scos” greu 
3—3 în orașul de pe Bah 
în prima etapă a competit 
Pronostic : meci nul. La C 

s
C13 
da 

t< 
că

Agronomia va căuta 
amelioreze situația în 
ment (locul 11) în 
Progresului. Avantajul 
nului precum și faptul 
chipa prof. Al. Paloșanu 
reușit să sc integreze rit) 
lui competiției sînt argumi 
care ne determină să înclii 
către o victorie clujeană, 
fine, la Săcele, Precizia 
juca cu Rapid. Neînvinsă i 
pe teren propriu, echipa j 
dă promite să-și mai ada 
o victorie în palmares, 
ales că adversara nu arc 
activ, deocamdată, per 
manțe deosebite (exceptîn 
victorie-surpriză, în etapi 
IlI-a, la Petroșeni...);

— t. st

NUMĂRUL URMÂTC 
al ziarului nostru 
apare miercuri, 3 mai, 
8 pagini, la ora obi 

nuită.
RUGAM PE CORESPOI 
DENȚII NOȘTRI ca » 
latârile lor de la coi 
petițiile sportive i 
simbătâ ți duminică 
ni le transmită dur 
nică după-amiază, . î 
cepînd de la ora 1 
la telefoanele obișnui



ÎN EXCURSIE
9 A deschis magneto

fonul și a spus :
— Am adus niște benzi 

grozave !
Minunat ! — au a- 

plaudat fetele. Ce-ai înre
gistrat ?

— Meciul... România— 
Cipru.

• S-au cunoscut Intr-o 
poiană cu lume multă și 
dans.

— Ce-aî în medalionul 
acela ? l-a întrebat ea, bă
nuitoare.

— Fotografia lui Dumi
tri u II — a răspuns „ra- 
pidistul".

— Am să-ți dau și eu o 
fotografie — a promis € a, 
insinuantă.

— Ce vorbești ? ! — a 
exclamat el, vădit intere
sat. Pe-a lui... Ion Io- 
nescu ?

© în autobuz, lume 
multă, înghesuială. Cineva 
a oftat cu nostalgie: „Par
că ne-am duce la meci.. “

LA IARBĂ VERDE
Iar se-aprind prin lanuri florile de mac,
Iar plutesc prin parcuri bărcile pe lac,

Iar îți fură ochii tufa de

9 Nu vă arătați, la iar
bă verde, mare cunoscător 
în tainele fotbalului. S-ar 
putea să fiți invitat să și 
jucați.

sol ut necesar să demon
strați cum plonjează Dat- 
Cll...

® I.a iarbă verde aveți 
și dv. ocazia să jucați fot
bal. Iar jucătorii de fotbal 
să facă aprecieri de pe 
margine. .

© — Un pahar bun de 
pelin, e ca o repriză bună 
de fotbal.,.

— Da, dar nu uita că 
meciul de fotbal, oricît de 
bun ar fi el, are doar., 
două reprize.

S-au 
Toți

Rapid se apropie din ce în ce mai 
repede de „MOMENTUL ADE
VĂRULUI” — și, în curînd, îi vom 
spune : „RELAXEAZA-TE, DRA
GA !” Cu toate acestea, Universita
tea Craiova1 și Dinamo București 
încearcă să se cațăre încă pe „SCA
RA CURAJULUI”. .. Farul urcă 
și coboară pe valurile clasamentu
lui. precum „TITANIC VALS5*. 
Steaua s-a dovedit a fi „OGLINDA 
CU DOUA FEȚE", în timp ce Di
namo Pitești n-are probleme, de
oarece liniștite-s „DIMINEȚILE 
UNUI BAIAT CUMINTE** ; ca și 
Jiul, care se găsește la „PRIMUL 
AN DE CĂSNICIE” în categoria A. 
(Se pare că i s-a aprobat „AUTO
RIZAȚIA DE CĂSĂTORIE” și 
Progresului. Drept e că de acest 
„ANUNȚ MATRIMONIAL” se bu
cură acum și Petrolul !) Steagul 
roșu a înțeles la timp „APELUL** 
și, de la coadă, întocmai ca „O- 
LANDEZUL ZBURĂTOR**, a ajuns 
la mijlocul clasamentului.

.. .De aici în jos însă, 
începe ..ÎNCURCĂTURĂ 
BLESTEMATA" ! în care 
au intrat U.T.A. și Uni
versitatea Cluj — deopo
trivă cu „COPIII LUI 
DON QUIJOTTE” ai Po
litehnicii Timișoara, ș 
„SĂRMANII FLĂCĂI 
de la C.S.M.S., care s 
pregătesc după „PRO
CESUL ALB”, pentru o 
„EVADARE IN TACE- 
RE“ în categoria B. De 
fapt, aceasta se tranșea
ză numai „INTRE DOI“ 
— dar parcă poți să știi 
cui ii va 
IOANA 
TzOR“ ?!

surîde „MAICA
A TNGERT-

D. MAZILIU

• Dacă ați câștigat me
ciul din poiană, nu aprin
deți torțe de bucurie. Nu 
sînteți pe stadionul „23 
August** 1

MIRCEA RONDA

Un
De mai bine de trei luni 

talentatul nostru fotbalist, 
lan Pircâlab, este un tată 
fericit. Iar ultimele săptă- 
mîni. pe care le-a petrecut 
mai mult în. casă așteptînd 
să se restabilească de pe 
urma accidentului suferit, 
au trecut pe nesimțite în 
compania atît de plăcută a 
micului Ion-Daniel.

lată-i pe cei doi părinți 
la... datorie, cîntărindu-și 
copilul. Fac acest lucru cu 
regularitate, de două ori pe 
săptămînă, bucurîndu-se de 
fiecare... gram în plus pe, 
care l-a acumulat gălăgio
sul, dar și fermecătorul 
urmaș.

Ion Pîrcălab este convins 
că-i va fi urmaș și pe te
renurile de fotbal. Și nu se 
poate spune că puștiul nu 
va avea un antrenor price
put. Oricum, Dinamo Bucu
rești s-a asigurat de ca
dre...

Text și foto: Teodor 
Roibu.

tată fericit

Orășenii dornici ca să se amuze,
Care-n pardesiuri, care doar în bluze

Ies la iarbă verde în auto

admire Tanța, scumpa lui aleasă, 
Insă din păcate a luat doar

A jucat și fotbal, cît e el de moș. 
Mingea ? Din jurnale strrînse cocoloș.

S-a jucat și baschet, cu hîrtii la

cîntat cia-cia-uri pe spaniolește 
la „Periniță" s-au pupat, firește,

Iară moș Grigore a cîntat po

T*rin păduri, prin parcuri, oamenii
petrec ;

Scot din sac vinațuri, scot salam, biftec,
Ceapă și pastrama caldă de ber

Că mergea la sigur primul c-o să iasă, 
Să-l

Simplă joacă ? Poate ' Totuși cu folos, 
Te ajută și-asta să ai, ne-ndoios,

Minte sănătoasă în trup sănăt

și cînd din „Feteasca" luată de la sursă 
Nici o picătură n-a rămas nescursă, 

Hop că nea Geotrgică a propus o

9 Cînd vă plimbați cu 
barca pe Snagov, nu e ab-

SCURTA ISTORIE A
Numai patru țări au 

reușit pînă acum să-și 
adjudece „Cupa Davis‘ 
— trofeul suprem al te
nisului — în cei aproape 
70 de ani de existență ai 
marii competiții. Iată-le: 
Australia (de 21 de ori), 
S.U.A. (19), Anglia (9), 
Franța (6). Alte șapte țări 
au reușit să se califice 
in finală : BELGIA, Ja
ponia, Germania, Italia, 
Mexic, Spania, India.

Iată cronologia victo
riilor în edițiile de pînă 
acum ale întrecerii pen
tru faimoasa „salatieră 
de argint" : 1901—1902,
S.U.A. ; 1903—1906, An
glia ; 1907—1909, Austra
lia ; 1911, Australia ; 1912, 
Anglia ; . 1913, 
1914, Australia 
Australia; 
S.U.A. ; 1927—32, 
1933—36, Anglia
38, S.U.A. ; 1939, Austra- 

1946—49, S.U.A. ;

zz
1950—53, Australia ; 1954, 
S.U.A. ; 1955—57, Austra
lia ; 1958, S.U.A. ; 1959— 
62, Australia; 1963, 
S.U.A. ; 1964—66, Austra
lia.

„Cupa Davis“, trofeu 
transmisibil perpetuu, a 
fost donat federației de 
tenis din S.U.A. de către

CUPEI DAVIS"
jucătorul Dwight F. Da
vis, cu i 
repurtate 
ricana în 
întrecerii, 
parte__
(S.U.A. -
La ediția 1967 a compe
tiției iau startul 48 de re
prezentative de țări.

ocazia victoriei 
de echipa ame- 
prima ediție a 

, la care au luat 
două echipe 

— Anglia 3—0).

POȘTA MAGAZIN
P. C. PANDELESCU,

S.M.T. Anghelești. “
ma muncii de

c.
In ur- 

lămurire

VIOREL CROITORU, 
București. Dintre fotba
liștii aflați în activitate, 
cele mai multe selecțio
nări — 38 — în echipa 
națională le are Ion Nun- 
weiller de la Dinamo 
București. Față de forma 
pe care o ' ‘ ’ 
seriozitatea 
pregătește, poate că 
doborî recordul 
cîndva de Iuliu 
48 de selecționări 
pa națională (între 
1931—1939).

EUGEN DINULESCU. 
comuna Gogoșu. 1. Dacă 
știm vîrsta precisă a lui 
Marin Marcel? Cum să 
n-o știm? La 2 mai va 
împlini 34 de ani. Aveți 
ocazia să-1 felicitați. — 2. 
Cine este Baroga, care a 
apărut în formația Uni
versității Craiova? V-ați 
gîndit, cumva, la o pasiu
ne tîrzie a fostului halte
rofil Lazăr Baroga? Este 
vorba, -firește, de alt Ba
roga, Niță lori, în etate 
de 21 de ani, care a jucat 
pînă mai deunăzi la Dună
rea Calafat.

TEODOR GLIB, Craio
va. Campionul mondial 
de box la toate catego
riile, Cassius Clay, nu 
mai vrea sâ audă de a- 
Cest nume. El ține să i se 
spună Mohamed AH. Dacă

FLORIN IORDĂCIIESCU I Desen de Iosif Teodorescu

UMOR adresa tinerilor
handbalișticampionatului noștri

specialitate a primit re-

multcu :
voi

și băieții voș- 
pentru noi o 

pe care le-am 
încă de

S.U.A. ; 
; 1919,
1920—26, 
Franța ;

; 19.37—

lui își dau 
obligă la mai 
către seniori)

Sport la iarbă verde...

mă întîlnesc cu el

ImpUr-P'j>rte
vreo

fata 
cel 

ocu-

în- 
să 
de 

su- 
re-

Severin) în... 
meciul 
Fueraru 
a ieșit

„învingător
tuș. 

următor, cu 
(Iași), Nea- 
din nou în-

Cine 
învingătorul, că- 

arbitrul i-a ridicat 
? Campionul euro- 

de... bob, Ion

deține și de 
cu care se 

va 
stabilit 

B octala: 
în echi- 

anii

Federația de 
cent, din partea federației internaționale 
de handbal, o telegramă de felicitare, 
în care se spune printre altele :

„Primiți felicitările noastre pentru 
succesele repurtate de echipele dv de 
tineret la finalele Turneului mondial de 
handbal din Olanda. Primele locuri pe 
care le-au obținut fetele 
tri la acest 
nouă dovadă 
constatat 
timp ; 
scară, 
că de 
fi dat 
considerație pentru excelenta propagandă 
făcută acestui sport“.

Semnat : EMIL HORLE, președintele 
comisiei tehnice a F.I.H.

Nu pot decît să ne bucure aceste 
aprecieri făcute la adresa handbalului 
românesc. Reprezentanții 
seama, însă, că aceasta îi 
mult. La recîștigarea (de 
a primului loc în lume.

turneu sînt 
a celor j 
admirație 

la voi se face, pe întreaga 
de sus pînă jos, o excelentă mun- 
instruire, într-un spirit care poate 
ca exemplu. îmi exprim întreaga

Va trebui să tragă, neapărat în poartă !
Desen de Marin Paul

Un final al unei în
tâlniri de lupte greco- 
romane, de la recentele 
întreceri ale campiona
telor individuale, „prins" 
pe peliculă de fotorepor
terul A. Neagu. 
este 
ruia 
mîna 
pean de... bob. 
Neagoe (Carpați Sinaia)! 
El s-a calificat pentru 
etapa finală de la Bucu
rești, la categoria 97 »g. 
in primul tur și-a dus

adversarul (Tr. Galeș— 
Tr. ~ ‘ ‘
în
M.
gț>e
vingător și tot prin tuș. 
A pierdut numai în 
campionului 
de-al
pînd

De
torii
ferească și de

și la 
doilea clasat, 
astfel locul IV. 
unde să știe lupta- 
că trebuie să se 

boberi ?

C. CH.

dusă de dv., vechi „rapi- 
dist“, ați reușit să con
vingeți două ,,steliste“ 
înfocate să „treacă” la 
Rapid. Este vorba, dacă 
am descifrat bine nume
le de pe cele două „ade
ziuni", de Frusina I. To- 
dea și Maria Bobincă. 
Nici n-au așteptat sfîrșitul 
campionatului? Mă 
treb dacă n-ar trebui 
se facă un regulament 
transferări și pentru... 
porter. în orice caz, 
ținem: două inimi în plus 
care bat pentru Rapid?

VASILE IVANCIU, Bîr- 
lad. în sferturile de fi
nală ale campionatului 
mondial de fotbal de a- 
nul trecut, 
R. P. D. 
galia 
DOUĂ lovituri 
metri, 
mate

MIRCEA 
nita. ..In 
campionat 
putat în 
natului raional s-a petrecut 
următoarea fază: extrema 
dreaptă a echipei aflată 
în atac a centrat. Mingea 
se îndrepta spre aut de 
poartă, însă înainte de a 
depăși linia de fund ea a 
fost trimisă 
ren de un 
nul dintre 
terceptat 
scris, dar < 
recunoscut 
cedat just? 
trebuia să

în meciul cu 
Coreeană. Portu- 

a beneficiat de 
de la 11 

ambele transfor- 
Eusebio.
CEANGA, 

cursul 
de fotbal 

cadrul * camplo-

de
Ag- 

unui 
dis-

î înapoi în te-
spectator. u-
atacanți a in-

balonul, a in-
arbitrul nu a
golul. A pro-

' Eu cred că
acorde gol".

Nu va suparăți dar 
tatorul „nu face 
din joc“, ci este conside
rat un „corp străin". Cu 
siguranță că jocul a fost 
reluat, potrivit regulamen
tului, printr-o „minge de 
arbitru”. Asta ar fi cul
mea! In loc să se bazeze 
pe coechipieri, fotbaliștii 
să aștepte o pasă bună 
de la un... spectator. In 
ademenea condiții și eu 
aș putea deveni golgeter.

o să 
pe stradă, o să am gvijă de 
acest lucru. Nu de alta, 
dar nu vreau să am și 
eu soarta lui Terrell sau 
a lui Zora Folley!

CAROL LAMBERTUS, 
Săvîrșin. Floruț, fostul 
echipier al U.T.A.-ei, joa
că acum la Metalurgistul 
București, în categoria B.

IOAN CHIOREAN, Cluj. 
Poate că antrenorul de 
rugbi Alexandru Carna- 
bei s-a înșelat. Pe tere
nul II s-a jucat, după 
cum spuneți dv. meciul 
Agronomia — Farul și nu 
pe terenul... III: 
tant este însă un alt lu- 
cru: dacă există
deosebire. în ceea ce pri
vește CONDIȚIILE DE 
JOC, între un teren și 
altul. Și. se pare câ nu 
există. Nu e de mirare, 
deci, că antrenorul Carna- 
bel le-a confundat.,.

ION TOȘTAȘU ■-
Ilustrații N. CLAUDIU



CUPA DAVIS“

„0 ATMOSFERĂ PRIETENEASCĂ ȘI CALDĂ
De vorbă cu dl. MARTE R. GOMEZ, membru al Comitetului

Internațional Olimpic
în cursul acestei săptămini, capitala țării noastre a fost vizitată 

de dl. Marte R Gomez, membru al Comitetului Internațional Olimpic, 
consilier al Comitetului de Organizare a celei de a XlX-a ediții a 
Jocurilor Olimpice. Proiitind de prezența în țară a ilustrului oaspe 
mexican, un redactor al ziarului nostru i-a adresat o serie de întrebări 
în legătură cu vizita d-sale.

— Cărui prilej datorăm 
prezența dv în țara noas
tră ?

— Am avut deosebita satisfac
ție de a primi din partea Comi
tetului de Organizare a celei de 
a XlX-a Olimpiade, misiunea de 
a inmina personal invitațiile de 
participare la întrecerile sportive 
din capitala Mexicului comite
telor naționale olimpice din mai 
multe țări, printre care și Româ
nia — a răspuns primei întrebări 
dl. Gomez. Spun că acest fapt 
mi-a oferit o deosebită satisfac
ție, deoarece cu acest prilej am 
putut face cunoștință cu tara dv, 
despre care știam doar din citite 
și auzite. Trebuie să subliniez că 
cele ce am văzut in scurta mea 
vizită corespund întrutotul și în
trec chiar aprecierile favorabile 
ale altora care au vizitat Româ
nia înaintea mea. Sini deosebit 
de impresionat de dezvoltarea ur
banistică modernă a Capitalei dv, 
de multitudinea și calitatea ba
zelor sportive, ca și de atmosfe
ra generală atit de prietenească 
și caldă pe care am cunoscut-o 
in tot timpul șederii mele la 
București. Adresez pe această 
cale, încă o dată, mulțumirile mele 
cordiale reprezentanților Comite
tului Olimpic Român, care mi-au 
rezervat această atit de ospita
lieră primire.

— Pe iubitorii de sport din 
țara noastră i-ar interesa in 
mod deosebit amănunte asu
pra pregătirilor ce se fac la 
Ciudad de Mexico 
itoarea Olimpiadă, 
diu se află aceste

— Pregătirile se desfășoată pe 
mai multe planuri. Desigur, cele 
mai importante sînt acelea care 
privesc amenajarea bazelor spor-

five destinate Jocurilor. Actual
mente toate aceste baze sint Încă 
în construcție. Faptul — știm 
prea bine — creează unele îngri
jorări în rindul celor mai puțin 
informați, care se tem de o în- 
tîrziere a lucrărilor. In realitate, 
totul decurge conform unui plan 
minuțios studiat de organizatorii 
Olimpiadei. Este vorba de cinci 
mari obiective : Stadionul olimpic 
de 80 000 locuri din Cetatea Uni
versitară, Palatul sporturilor, pis
cina olimpică, velodromul, pista 
de întreceri nautice de la Xochi- 
milco. Aș vrea să vă atrag aten
ția insă și asupra unui alt gen 
de pregătiri, acelea pe care le fa
cem pentru manilestările cultura
le legate de desfășurarea Jocuri
lor Olimpice. Vor fi 20 de probe 
— manifestări aidoma celor de 
pe stadioane — care vor da po
sibilitate artiștilor și oamenilor de 
cultură din toate țările partici
pante să-și desfășoare talentul, 
dedicat ideii olimpice. Ciudad de 
Mexico pregătește o Olimpiadă 
strălucitoare, purtînd amprenta 
spiritului entuziast și sportiv la- 
tino-american.

■— Cum vedeți dezvoltarea 
în viitor a relațiilor 
sportivii români și cei 
câni ?

— Organizarea Jocurilor
pice la Ciudad de Mexico — a 
spus în încheiere dl. Gomez — 
a dat prilejul unei cunoștințe mai 
apropiate intre tineretul sportiv 
al României și cel al Mexicului. Și 
de data aceasta sportul a șters 
distanțele, a făcut o trăsătură de 
unire intre tineri care nutresc a- 
celeași idealuri de pace și prie
tenie. Am primit ca oaspeți pe 
sportivii români în întrecerile

„Săptăminilor preolimpice", 
cum (ata dv. a lest vizitată de 
o serie de loturi sportive mexi
cane. Am uperarHa că aceste le
gături se vor dezvolta intr-un 
ritm sporit in viitor și — tot
odată — sper ca Ia Ciudad de 
Mexico să admirăm performante 
Înalte obținute de sportivii dv 
in marile întreceri desfășurate 
sub semnul celor cinci cercuri 
olimpice 1

dintre 
mexi-

Ohti-

pentru vi- 
în cesta- 
pregătiri ?

Azi, start în întrecerile pentru „Cupa Gaudini44

CARE ESTE PRONOSTICUL DV.?
Ne răspund :

• DANIEL REVENU 
(Franța)

e SANDOR SZABO (Un
garia)

• PASQUALE LA RAG- 
GIONE (Italia)

• IULIU FALB (România)

De joi, floretiștii francezi, italieni 
și unguri, participanți la tradiționalul 
concur? internațional dotat cu „Cupa 
Caudini“, sînt oaspeții Bucureștii!- 
lui. împreună cu floretiștii țării noa
stre ei se vor îrilrece, înccpînd de 
azi-dimincață, pe planșele instalate 
In sala Floreasca.

Cu cîțiva dintre scrimern oaspeți, 
am avut prilejul să stăm de vorbă 
la aeroport sau la antrenamentul de 
acomodare pe care l-au efectuat. In 
primul rînd cu Daniel Reveanu. Este 
,,omul“ nr. 1 al echipei franceze. Un 
floretist de mare finețe, un tactician 
dcsăvîrșit.

— Pronosti cui dv?
— Prin simplă impresie, cred că 

ordinea in clasamentul pe echipe va 
fi următoarea: Franța, România sau 
Ungaria și Italia.

Un al doilea pronostic îl solicităm 
floretistului ungur» Sandor Szabo.

— Eu văd trei echipe candidînd 
la locul 1 : România, Franța și Un
garia.

Floretistul italian Pasquale La 
Raggione ne este cunoștință mai 
veche. A mai fost la București, cu 
ani în urmă, pe vremea cînd con
cura ca junior. Și el este, ca și 
Sandor Szabo, foarte lapidar în ma
terie de pronosticuri :

— Românii și francezii, după mine, 
se vor bate pentru locul I, In ce ne 
privește, nu aspirăm la cîștigarea 
actualei ediții a competiției, deși.

IUL1U FALB
văzut de Neagu Rădulescu 

paradoxal, este o întrecere pe care 
am inițiat-o. Poate, peste cîțiva ani...

Și un pronostic al trăgătorilor noș
tri. 1 i-arn solicitat lui Iuliu Falb, 
campionul țării la floretă :

— „Cupa Gaudini* reprezintă pen
tru noi un foarte bun prilej de a 
șterge proasta impresie lăsată după 
întrecerile din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni", de la Paris. In 
acest sens, aș vrea să spun că băie
ții noștri sînt ho târî ți să cîștige po 
toată linia. Cu alte cuvinte, asuirăm 
la locul I,

&

TIBERIU STAMA

Programul întrecerilor din 
fixat

cadrul
după„Cupei Gaudini“ a 

cum urmează :
fost

© Astăzi, de la 
turneul pe echipe;

ora 9 și 16 —

© Miine, de la ora 9 și 16,30
— turneul individual.

Temsnsanii români și belgieni 
sint Ia egalitate după prima zi: 1-1

Prima zi a întîlnirii interna
ționale de tenis România — Bel
gia, din cadrul „Cupei Davis", s-a 
bucurat de o ambianță specifică 
marilor întreceri, oferind nu
meroșilor spectatori jocuri fru
moase, disputate cu dîrzenie. A 
fost o zi a rezultatelor neprevă
zute, în care performeri s-au do
vedit jucătorii 
belgianul Eric 
pierul nostru

nr. 2, respectiv 
Drossart și echi- 
Ilie Năstase.

Rezultat: 6-4, 6-2, 9-7 pentru 
Drossart.

Să sperăm totuși că jocul slab 
de ieri nu reprezintă decît o 
eclipsă trecătoare în evoluția lui 
Ion Țiriac. Acționînd la valoarea 
sa normală, el poate depăși 
„punctul critic" în care s-a aflat 
în partida de debut a întîlnirii.

ILIE NĂSTASE A CÎȘTIGAT 
„DERBIUL" TINERILOR

ȚIRIAC ÎNVINS !

Așa cum a început partida de 
deschidere Țiriac—Drossart ea a 
creat nedumerire în tribune. Bel
gianul conducea cu 4-0, iar Țiriac 
se deplasa greoi, arăta nesigu
ranță în lovituri, se lăsa expus 
atacurilor rapide la fileu ale ad
versarului. într-un cuvînt, am 
avut în față un Țiriac de nere
cunoscut. Și ceea ce a părut a 
fi un „accident" la începutul 
meciului, s-a prelungit pînă la 
ultimul schimb de mingi. Cam
pionul nostru nu s-a regăsit nici 
un moment, n-a putut fructifica 
nici ultima șansă ce i se oferea, 
aceea de a cîștiga cel puțin se
tul al treilea, după care ar fi 
urmat o 
schimbare 
joc. El a 
prelungiri,
parcă în fața unui adversar mai 
bun, a părăsit terenul învins.

pauză și poate o 
a fizionomiei întregului 
ratat trei setboluri în 

apoi resemnîndu-se

LA BUCUREȘTI,

Un atractiv tarneu de box

care se va 
în sala 

(ora 19) se vor întîlni 
Metalul și L.O.Z.JB. Lodz 
Programul cuprinde ur- 
partide : C. Pop — Droz-

Amatorii boxului din Capitală 
vor avea prilejul să vizioneze un 
interesant turneu internațional, or
ganizat de clubul Metalul Bucu
rești. în prima gală,
disputa miercuri 3 mai, 
Floreasca 
formațiile 
(Polonia), 
mătoarele
dai ; I. Lungu — Kardas ; C. Sta
nei — Radzikowski ; Gh. Bâdoi — 
Prohol ; I. Crăciun — Filipiak ; 
Maiaj — Sobiech ; V. Badea — Mi- 
siak ; D. Ghizdavu — Stancikowski; 
V. Trandafir — Kuzinski ; M. Ni- 
culescu — Kubacki.

în reuniunea următoare (4 mai, 
sala Floreasca, ora 19) pugiliștii 
metalurgiști vor intilni echipa Wis- 
mut Gera (R.D. Germană). Iată 
programul : Șt. Constantin — Mar
tin ; I. Gră.ideanu — Malick ; Gh. 
Stan — Miiller; Gh. Stăncuț —

Stiller ; V. Silberman — Sattler; 
Gh. Vlad — Wagner ; E. Constan- 
tinescu — Lukas ; M. Mariuțan — 
Malitzke; P. Cimpeanu — Stroi- 
ber; I. Sănăiescu — Jultner.

La 5 mai (sala Floreasca, ora 19) 
se vor întîlni învinșii între ei, iar 
la 7 mai, de la ora 10, programul 
reuniunii cuprinde meciuri în care 
vor încrucișa mănușile învingătorii 
din primele două gale.

Actul doi, meciul Năstase — 
Hombergen ne-a oferit nu nu
mai satisfacția unei victorii ro
mânești, ci și pe aceea a unui 
excepțional spectacol sportiv. 
S-a jucat un tenis de calitate, cu 
faze dinamice, cu schimburi da 
mingi purtate în mare viteză, 
o luptă pentru fiecare punct, în 
care cei doi adversari au arun
cat in joc toate resursele lor,

încă de la început, Ilie Năs
tase se arată în vervă. El con
duce cu 3-0, atacă dezlănțuit și 
cu toate eiortorile lui Homber
gen de a reface terenul (apro- 
piindu-se la 3-2 și 4-3), jucătorul 
român se distanțează. Un mo
ment de scădere survine în setul 
al doilea. După ce a avut avan
taj de două ghemuri (3-1), Năs
tase este ajuns din urmă și în
trecut în prelungiri. De aci în
colo. însă, tînărul nostru repre
zentant continuă cu o dezinvolt 
tură remarcabilă, cîștigînd deta
șat ultimele două seturi. A fost 
un meci bun ai lui Năstase. care 
dovedește astfel că este capa
bil să dea un randament decisiv 
chiar în întîlniri atit de dificile 
cum sînt cele centru „Cupa Da
vis".

Rezultatul celui, de al doilea 
meci de simplu : Ilie Năstase— 
Hombergen 6-3, 5-7, 6-1, 6-0.

★
Astăzi - pe terenul central Progre

sul — este programată partida de 
dublu (ora 
ora 14,30, 
meciuri de 
Drossart și

16), tar miine, de la 
se dispută ultimele 
simplu : Năstase — 
Țiriac — Hombergen.

C. COMARNISCHI
RADU VOIA

FOTBAL
BANGKOK. Aflat la a IX-a 

ediție, „Campionatul Asiei" la 
fotbal, rezervat echipelor de ti
neret, a fost cîștigat de selecțio
nata Izraelului. în finala desfă
șurată la Bangkok, echipa Izrae
lului a învins cu scorul de 3—0 
(3—0) reprezentativa Indoneziei.

RIO DE JANEIRO. La Belo

0 competiție spoîlivă international
închinată memoriei

NEW YORK. 28 (Agerpres). — 
Asociația atletică de amatori din 
S.U.A. a propus să organizeze 
în fiecare an, începînd din 1968, 
două competiții sportive interna
ționale, care vor purta numele 
de „John F. Kennedy Internatio
nal Memorial Games". Jocurile, 
organizate după modelul Olimpia-

iui John F. Keimdy

Horizonte, într-un meci contînd. 
pentru „Cupa campionilor Ame- 
ricii de Sud“ la fotbal, echipa 
braziliană Cruzeiro a învins cu 
4—1 (2—0) formația Universitari o 
Lima.

PRAGA. în cadrul semifinale
lor „Cupei Europei Centrale" la 
fotbal, echipa cehoslovacă Spartak 
Trnava a dispus, pe teren propriu, 
de formația italiană A.C. Floren
tina cu scorul de 2—0 (1—0).

MOSCOVA. Rezultate din etapa 
a Vl-a a campionatului 
al U.R.S.S. : Lokomotiv

de vâră 
a Jocu- 
aibă loc 
Angeles,

delor, vor avea întreceri 
și de iarnă. Prima ediție 
rilor de vară ar urma să 
la 80 mai 1968 la Los
iar cele de iarnă în luna decem
brie a aceluiași an, la Lake Pla
cid. La întreceri vor fi invitați 
cei mai buni sportivi din lume.

de fotbal
Moscova

— Spartak Moscova 1—0 ; . Ari
pile Sovietelor JCuibîșev — Zaria 
Lugansk 1—1 ; Dinamo Minsk— 
Torpedo Kutaisi 0—0 ; Zenit 
Leningrad — Dinamo Tbilisi 
0—1 ; Neftianik Baku — Kairat 
Alma Ata 2—0 ; Ararat Erevan
— Pahtakor Tașkent 1—0 : Di
namo Kiev — Șahtior Donețk 
3—0 ; Cernomoreț Odessa — SKA 
Rostov pe Don 0—1. în clasa
ment conduce echipa Dinamo 
Minsk, cu 8 puncte.

ȘTIRI ® REZULTATE © ȘTIRI ® REZULTATE © ȘTIRI ® REZULTATE
HAGA. Reprezentativa 

de polo pe apă a 
U.R.S.S. care întreprinde 
în prezent un turneu în 
Olanda, a susținut un 
al doilea joc în compa
nia selecționatei țării 
gazdă. Meciul disputat 
la Haga s-a încheiat cu 
victoria sportivilor so
vietici, cu scorul de 
7—4 (2—0, 1—1. 1—2. 
3-1).

NEW YORK. Comen
tatorii sportivi anunță 
că titlul mondial de 
box la categoria grea 
va fi declarat probabil 
vacant, în urma încor
porării în armată a lui 
Cassius Clay. actualul 
campion. Se proiectează 
organizarea unui turneu

între cei mai buni grei
americani, pentru a se
desemna succesorul lui
Clay.

LONDRA. Turneul în
ternațional de tenis de
la Bournemouth (Anglia) 
a continuat cu desfășu
rarea sferturilor de fi
nală ale probei de sim
plu bărbați : Wilson
(Anglia) — Keldie (Aus
tralia) 7—5. 6—4, 3—6, 
6—4 ; Taylor (Anglia) 
— Moore (Republica 
Sud-Africană) 6—2, 6—4,
6— 1 ; Lundquist (Sue
dia) — McMillan (Re
publica Sud-Africană)
7— 5, 3—6, 8—6, 6—3. 
în proba feminină, Ann 
Haydon Jones (Anglia) 
a învins-o cu 6—2, 6—2

pe compatrioata sa 
Marv Wiliams, iar Pat 
Walkden (Rhodesia) a 
întrecut-o cu 6—8, 6—4. 
6—3 pe Judy Tegart 
(Australia).

ROMA. în sferturile 
de finală ale turneului 
internațional de tenis de 
la Neapole, Bill Bowrey 
(Australia) l-a învins cu 
2—6, 6—4, 6—4 pe Pa
tricio Cornejo (Chile), 

în turul II al probei de 
simplu femei, Joan Mas- 
len (Australia) a dis
pus cu 6—3, 6—3 de
Maria Rodriquez (Chile), 
iar Vytka Volaklova 
^Cehoslovacia) a între
cut-o cu 6—3, 7—5 pe 
Helen Courlay (Austra
lia).

BARCELONA. Boxe 
rul de origină african; 
Mohamed Ben Aii și-: 
păstrat titlul de cam 
pion european la cate 
goria cocoș, învingîm 
la puncte, în 15 re 
prize, pe englezul Alai 
Rudkin. Meciul s-a dis 
putat la Barcelona, î: 
fața a 15 000 de spec 
tatori.

ROMA, Campionate! 
europene de box am; 
tor se vor desfășur 
anul acesta între 25 m; 
și 2 iunie, la „Palat, 
Sporturilor" din Rom 
Se așteaptă să particij 
circa 180 de boxeri d 
25 de țări.
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