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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți a avut loc șe
dința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat proiectul 
Decretului privind organizarea 
și funcționarea invățămintului 
liceal. Pornind de la prevede
rile cuprinse în programele de 
măsuri pentru aplicarea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al 
partidului și ale Congresului e- 
ducației politice și al culturii 
socialiste, a indicațiilor secre
tarului general al partidului, 
proiectul de decret reglemen
tează, în mod unitar, într-o 
concepție nouă, structura, orga
nizarea _ și conținutul învăță
mîntului liceal, în strinsă le
gătură cu dezvoltarea economi- 
co-socială a țării, cu progresul 
științei și culturii, cu cerințele 
de pregătire a cadrelor nece
sare diferitelor domenii de ac
tivitate.

în comparație cu reglementă
rile în vigoare, întregul invă- 
țămînt liceal va dura, la zi, 4 
ani, iar seral, 5 ani, și va fi 
organizat în trepte. Prin noul 
act normativ se stabilesc urmă
toarele tipuri de licee : indus
trial, agro-industrial și silvic ; 
economic și de drept adminis
trativ ; sanitar ; matematică — 
fizică ; chimie—biologie ; peda
gogic ; filologie—istorie ; artă

în acest cadru se va asigura 
pregătirea de specialitate și ca
lificarea într-o meserie, dindu- 
se astfel posibilitatea absolven
tului să lucreze în domeniul 
industrial, agricol, economic, 
sanitar, pedagogic, cultural, ar
tistic sau în alte domenii ale 
activității sociale sau să conti
nue studiul în invățămintul su
perior. Pentru însușirea temei
nică a unei meserii, absolvenții 
primei trepte liceale, care se 
încadrează în producție, vor fa
ce un stagiu de practicant de 
6—12 luni. De asemenea, absol
venții treptei a doua liceale 
vor efectua stagiu de practicant 
de 6—12 luni pentru meserii cu 
un grad mai ridicat de comple
xitate. în timpul stagiului, 
practicanții desfășoară activita
te efectivă în producție, fiind 
rctribuiți din fondurile de pro
ducție ca muncitori în for
mare.

La absolvirea clasei a X-a, e- 
levii primesc certificat de ab
solvire a invățămintului obli
gatoriu de 10 ani, care le dă 
dreptul să se prezinte la con
cursul de admitere în clasa a 
Xl-a a invățămintului liceal, să 
se înscrie Ia invățămintul pro
fesional sau să se încadreze in 
producție, ca practicanți, in 
meseria pentru care s-au pre
gătit.

De asemenea, Comitetul Poli
tie Executiv a aprobat proiec
tul Decretului cu privire la or
ganizarea și funcționarea învă- 
țămîntului profesional, care, 
in strinsă corelare cu cerințele 
de forță de muncă ale econo
miei naționale, reglementează 
în mod uuitar structura și con
ținutul acestui învătămînt.

Pe baza noilor reglementări, 
începînd cu anul școlar 
1977/1978, în școlile profesiona
le — învățămint de zi — vor 
fi primiți numai absolvenți ai 
treptei I de liceu, fără să fi 
depășit vîrsta de 19 ani. Se sta
bilește, de asemenea, că stagiul 
de practicant pentru absolvenții 
treptei I de liceu, care se cali
fică într-o meserie, face parte 
din sistemul învățămîntului 
profesional. Organizațiile eco
nomice au obligația să asigure 
îndrumarea și asistența tehnică 
de specialitate a elevilor, prin 
personalul propriu — maiștri 
și muncitori de înaltă calificare 
cu sprijinul cadrelor didactice 
de specialitate din școli.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut propunerile cu privire 
la perfecționarea nomenclatoru
lui de specializări în învăță- 
mîntul superior, organizarea u- 
nor unități de învățămint și a 
catedrelor, începînd cu anul u- 
niversitar 1977—1978. Au fost 
aprobate măsurile menite să a- 
sigure adaptarea permanentă a 
conținutului invățămintului su
perior la cerințele economiei 
naționale și vieții sociale.

în continuarea lucrărilor, Co
mitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat proiectul de 
Lege privind pensiile de asigu
rări sociale de stat și asistență 
socială și a hotărît să fie pu
blicat și apoi supus spre dez
batere și adoptare Marii Adu
nări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat proiectul Decretului 
privind interzicerea încheierii 
unor acte juridice cu caracter 
patrimonial, de către persona
lul din organele centrale și lo
cale ale administrației de stat 
și obștești, precum și din alte 
instituții, cu persoane fizice.

Elaborat în spiritul principi
ilor legalității orinduirii noastre 
noi, ale eticii și echității socia
liste, proiectul de decret impune 
întregului personal din organele 
și instituțiile de stat o inaltă 
ținută morală, obligația de a 
rezolva în mod principial toate 
cererile din competența sa, cu 
respectarea strictă a legilor, a 
drepturilor și intereselor legiti
me ale cetățenilor, fără să do- 
bindească din aceasta, într-o 
formă sau alta, vreun avantaj 
material, în afara retribuției ce 
i se cuvine.

(Continuare in pag. a 4-a)
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Campionatul de rugby aproape de finiș

MECIURILE DE ASTAZI PROMIT
SPECTACOLE SPORTIVE DE CALITATE
• STEAUA CONDUCE
NALIZATA CU UN PUNCT • RAPID IN FRUNTEA SERIEI B • IN 
ZONA FIERBINTE A RETROGRADĂRII, SITUAȚIA CEA MAI GREA 

O AU GLORIA Șl OLIMPIA CARE JOACĂ IN DEPLASARE

DETAȘAT IN CLASAMENT • FARUL PE-

Numeroșii iubitori ai rugbyului 
vor avea astăzi un nou prilej 
de a se întîlni cu echipele lor 
favorite, care vor disputa parti
dele etapei a XIII-a (penulti
ma din turneul final al cam
pionatului care se joacă, după 
cum se știe, în cadrul a două 
serii valorice). Capitala va găz
dui trei meciuri care toate ar 
putea fi— frumoase. Mai întîi 
(„să-i dăm Cezarului, ce-i al Ce
zarului...11) să vorbim de lider. 
Ei bine; rugbyștii 
vor face, desigur, 
lop de sănătate11 
tinerei 
uităm. 
C.S.M.
etape .
ceea ce spune destul de mult 
despre posibilitățile lor reale. 
Totuși, este greu de presupus 
că Steaua, cu ochii și gîndurile 
la titlu pe care, practic, l-a si 
cucerit, va ceda vreun punct 
oaspeților. Mai mult, credem 
că XV-le militar, animat 
internaționalii săi Marin 
nescu, Ion Pintea, Floi’ică 
rariu, Dumitru Alexandru, 
cea Munteanu, AI. Achim 
va reuși, așa precum duminică 
în fața Farului, o nouă demon
strație de rugby modern. Par
tida se va disputa pe terenul 
Steaua. începînd de la ora 9,30. 
(în tur: 6—0 pentru Steaua). Un 
al doilea meci din prima grupă 
valorică va fi găzduit de tere
nul Parcul Copilului unde, în
cepînd de la ora 17, se vor în
frunta Grivita Roșie și for
mația noastră campioană a ul
timilor doi ani. Farul. Deși 
fără o miză deosebită (locurile 
în clasament fiind de pe acum 
ca și stabilite) vom asista la un 
joc al marilor ambiții- In tur, 
cind încă „mergeau la titlu", 
constăntenii au învins cu 25—6. 
De data aceasta echipa lui

de la Steaua 
un nou ..ga
in compania 
Sibiu. Să nuechipe din

însă, că sportivii de la 
sînt performerii ultimei 
(24—6 cu Dinamo ! !),

de 
Io- 

Mu- 
Mir- 
etc..

Veluda, Simion, 
Codoi și ceilalți va 
ia revanșa în fața 
scădere de formă, 
capabil de perfor- 

a 
treia partidă din București (se
ria B) va avea loc la aceeași 
oră (17) pe stadionul din Tei ; 
competitoare : Sportul studen
țesc și Agronomia Cluj-Napoca 
(în tur : 3—13). Iată și cele
lalte meciuri ale etapei : Ști
ința Petroșani — Rulmentul 
Birlad ; Politehnica Iași — Di
namo Buc. (seria A) ; Minerul 
Gura Humorului — Gloria Buc.; 
Universitatea Timișoara — O- 
limpia Buc. ; Gloria Buzău — 
Rapid Buc. (seria B).

După 12 etape, clasamentele 
din grupe se prezintă astfel : 
A — 1. STEAUA 35 puncte (11 
1 0 275—49) ; 2. Farul 27 p.
(7 2 3 202—137) — echipa din 
Constanța pierde un punct, 
conform regulamentului în vi
goare. deoarece a avut trei ju
cători eliminați pe parcursul 
campionatului — ; 3. Știința Pe
troșani 25 p. (6 1 5 84—143) ;
4. Dinamo 24 p. (6 0 6 147—118);
5. Poli Iași 23 p ; 6. Grivita
Roșie 20 p. ; 7. Rulmentul Bir
lad 19 p: 8. C.S.M. Sibiu 13 p. 
B — 9. Rapid Buc. 29 p ; 10. 
Sportul studențesc 28 p. ; 11.
Agronomia 27 p. : 12. Univer
sitatea 24 p. ; 13. Minerul G.H. 
22 p. ;-14. Gloria Buzău 21 p. ; 
15. Olimpia 21 p. ; 16. Gloria
Buc. 20 p.

Vacanța și acțiunea „înotul pentru copii“

INIȚIATIVE CARE CÎȘTIGĂ TEREN
ȘI ALTELE INTRATE LA... APĂ
Tinînd seama de amploarea 

acțiunii de inițiere a copiilor 
în înot, ca formă de fortificare 
fizică, de călire a sănătății, 
dezvoltării curajului și perse
verentei, acțiune coordonată de 
organele cu atribuții in pro
cesul de educație fizică si sport, 
continuăm raidul nostru an
chetă (inițiat în ziarul nos
tru de ieri) pe această temă. 
Astăzi, însemnări și opinii ale 
redactorilor și corespondenților 
noștri care au vizitat mai mul
te centre de inițiere în înot, 
din Capitală și din țară, consta
tări pozitive dar și unele de
ficiente care se cer grabnic 
înlăturate.

înaintea... lansării la apă, 
inevitabila „uvertură" de 

pe uscat |

DE LA „ESTE NECESAR" LA „ÎMI PLACE"...
Aflați la bazinul Dinamo din 

Capitală, am făcut cunoștință 
cu o interesantă inițiativă, a- 
parținînd conducerii Liceului 
real-umanist nr. 3 : ..TOȚI E- 
LEVII TREBUIE SĂ ÎNVEȚE 
SA ÎNOATE" ! în consecință, 
de doyă ori pe săptămînă — o 
lecție desfășurîndu-se De durata 
a o sută de minute — fiecare

clasă, însoțită de cîte unul sau 
doi profesori, este prezentă la 
bazin cu întregul efectiv de 
elevi. „Chiar în prima zi de va
canță — după cum ne spunea 
instructorul Manole Deșliu — 
au venii aproape 70 de elevi 
pentru a învăța primele no
țiuni. Apoi, la ora prînzului, 
alte 6 grupe, fiecare avînd în

componență 15 copii, preiau cu
loarele bazinului nostru’1. Con
ducerea clubului Dinamo s-a 
preocupat ca apa să fie încăl
zită atunci cind temperatura

Raid-ancheta realizat de
V. TONCEANU, I. GAVRILESCU 
si corespondenții P. ARCAN ;i 
I. IONESCU.

(Continuare in pag 2—3)
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Pop. Dinu,
Vlad Vasile, 
încerca să-și 
unui XV în 
dar oricînd 
manțe superioare. Cea d:

ȘCOALA
ROMÂNEASCĂ 

: GIMNASTICĂ
ACTUALITATE

București și Constanta, 
cursuri de vară 

cu participant străini
Ca urmare a strălucitelor suc

cese repurtate de gimnastica ro
mânească pe plan mondial, nu
meroși antrenori, sportivi șl 
sportive din întreaga lume și-au 
exprimat dorința de a cunoaște, 
la fața locului, experiența gim
nasticii noastre. Acțiunea „Școa
la românească de gimnastică", 
organizată de C.N.E.F.S și fe
derația de specialitate, cu parti
ciparea a 82 de persoane (an
trenori, gimnaste. gimnaști) 
din Canada, S.U.A., Me
xic 
Capitală, 
namente 
li se va 
jul să 
realizări 
cialiste. In prima săptămînă ac
tivitățile vor avea loc în Bucu
rești, apoi

gimnaste.
Canada, S.U.A.,

și Suedia începe azi în 
Vor avea loc antre- 

comune, iar oaspeților 
oferi, totodată, prile- 

cunoăscă din marile 
ale României so-

la Constanta.

slmbătă gimnsștiî
Ia „Euroturnir"

de gimnaști români

Vineri și 
concurează
Un grup

vor lua parte, la finele acestei 
săptămîni, la un important con
curs international. Este 
de tradiționala întrecere 
ROTURNIR, programată 
și sîmbătă la Wiesbaden 
Germania). Dan Grecu, 
Borș, Nicoîae Oprescu și ____
Cepoi vor evolua la exercițiile 
liber alese.

vorba
EU- 

vineri 
(R.F. 

Mihai 
Sorin

Obiectiv sportiv Ce vacanță

„Certurile olimpice*'

ASA AU ÎNCEPUT 
GHIORGHIGHIPU Șl CORNELIA POPA

De mai multă vreme, școlarilor le-a fost creată o com
petiție, sau mai corect spus, un autentic sistem de competi
ții îngemănate sub denumirea generală de „Cercurile olim
pice11. Cele cinci „cercuri", cu norme valorice progresive, re
prezintă cadrul propice pentru formarea ca sportivi, ca au
tentici performeri, a multora 
școlilor.

cerc. 
obține 
patru, 

ajbă o 
ce mai 
cantită- 
deoare-

i Sub directa îndrumare a 
! profesorilor de educație fi- 
1 zică, mulți elevi, cu un mi- 
I nim de calități fizice și de 
1 deprinderi tehnice, pot rea- 
Iliza destul de ușor cerințele 

normelor primului 
Pentru a le putea 
însă pe următoarele 
un elev trebuie să 
pregătire din ce în 
bună, atît pe planul 
ții, cit șl al calității,

ce valorea normelor urmă
toare atinge — mai ales îs 
cadrul cercurilor patru șî 
cinci — un plafon național 

]i sau chiar internațional.
i[ Pregătirea unui mare nu- 
11 măr de elevi pentru cuce- 
I, rirea primului cerc și selec- 
] i ționarea, în continuare, a 
i[ celor mai talcntați care să 
,1 fie antrenați în vederea ob- 
i[ ținerii celorlalte cercuri ar 
| > aduce atletismului nu nu- 
i [ mai un mare număr de 

practicanți. ci și un număr 
i' însemnat de performeri. Ca 
|i să nu apelăm la prea multe 
i[ exemple, vom arăta că ac- 
|i tualii recordmani naționali 

[ Sheorghe Ghipu și Cornelia 
i' Popa au fost deținători ai 
i[ „Cercurilor olimpice", la in
i' ceputurile activității lor 
i[ sportive, ceea ce le-a asi- 
j> gurat chiar participarea la

dintre tinerii aflați pe

J.O. de la Munchen 
pectiv, la Ciudad de

Stă în puterea 
profesorilor de educație 
zică — indiferent de specia
lizarea pe care o au! — să 
facă din aceste „cercuri11 o 
acțiune perfect viabilă, sti
mulativă, total eficientă 
pentru atletismul nostru. 
Săptămînile acestui al „pa
trulea trimestru11, al vacan
ței mari, oferă suficient ră
gaz, mai ales pentru elevii 
aflați în tabere ca, între al
te activități, să se pregă
tească și pentru obținerea 
acestor „cercuri11, măcar a 
primului dintre ele, ale că
rui norme le publicăm, în 
continuare : băieți 4- fele : 
100 m : 12.2—14,0 ; 200 m : 
25,5—30,0 ; 400 m : 59,0—68,0 : 
800 m: 2:15,0—2:45,0; 1500 
m: 4:45,0—5:45,0 ; 5 000 m: 
18:00,0—0 ; 100 mg : 0—19,0 : 
110 mg : 18,5—0 ; 400 mg : 
67,0—0 ; 3 000 m obst. :
11:10,0—0; înălțime: 1,65— 
1,35 ; lungime : 6,00—4,30 ; 
prăjină : 3,00—0 ; triplu :
13,00—0 ; greutate : 10,50— 
9,00 ; disc : 30,00—30,00 ; su
liță : 45,00—28,00 ;
30,00—0 ; decatlon 
tlon : 3 000—2 500 p.

r. vil.

ciocan :
(penta-

și, res- 
Mexico. 
tuturor 

fi-

băncile



Duminica, in pădurea Dumitrana

FIECARE FACE SPORT
UNDE POATE

SI CUM SE PRICEPE... 
■k

Duminică dimineața, sens unic 
București — Dumitrana, pe ma
lul Argeșului. Dacă ar fi existat 
un contoar care să numere mași
nile sosite în vreo două, trei ore 
ar fi arătat cu siguranță suma 
rotundă de 1 000. Punînd la 
socoteală și pe cei revărsați 
din autobuzele speciale (dovadă 
a preocupării întreprinderii de 
transporturi auto), putem a- 
precia că la Dumitrana se adună 
Intr-o zi de repaus cam 15 000 de 
oaspeți de toate vîrstele. Spre 
deosebire de un ștrand bucureș- 
tean. la Dumitrana găsești mult 
mai mult. In primul rînd. o pă
dure, care nu și-a pierdut cu ni
mic din farmecul autenticității, 
în ciuda celor care, neobișnuiți 
să se depărteze prea mult de 
mașina proprie, o socotesc doar 
un... garaj pus la dispoziție de 
natură. Apoi, un rîu. Argeșul, în 
care copii și... părinți se zbenguie 
de la venire și pînă la plecare, 
multi dintre aceștia fiind gata să 
salute cu bucurie prezența 
măcar a unui instructor care să-i 
inițieze în tainele plutirii pe 
unde. Si pentru că uneori Arge
șul vine de la munte tulbure, 
gălbui, cei ce au avut excelenta 
idee a amenajării acestei zone 
de agrement bucureștean au 
plasat din loc în loc seturi de 
cîte 10 dușuri. Numai că aces
tea au mers cit au mers dumi
nica trecută, de pe Ia ora 9 pină 
pe la 11 după care — tocmai 
cînd căldura se transformase în 
zăpușeală — au secat brusc...

Am căutat, bineînțeles, — re
porter sportiv fiind — sportul. 
L-am găsit și nu prea. DA — 
pentru că plaja naturală, nivela
tă, îmbie la tot felul de jocuri cu 
mingea ; pentru că în poieni 
am văzut citeva perechi ju- 
cînd badminton ; și poate pen
tru că am văzut copii — ca- 
re-și găsesc prilej de joacă ori
unde — făcînd echilibristică pe 
o atractivă punte suspendată. 
NU — pentru că singurul spa
țiu special destinat sportului 
era ornat doar cu suporții unor

Manifestări in cadrul Daciadei •

„FEMEIA ȘI SPORTUL**
- Simpozionul și-a încheiat, ieri, lucrările —

Ieri la prinz au luat sfîrșit 
lucrările simpozionului „FE
MEIA ȘI SPORTUL", manifes
tare organizată în cadrul Da- 
ciadei. din inițiativa C.N.E.F.S., 
prin Comisia pentru activi
tatea sportivă în rîndul femei
lor și C.C. al U.T.C., prin 
Consiliul pentru activitatea in 
rîndul tinerelor fete.

SIMPOZION
DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
în ziua de 24 iunie a.c., ora 

11, la Institutul de expertiză și 
recuperare din București, str. 
Romulus 65, se vor deschide lu
crările simpozionului „Recupe
rarea după traumatisme ale a- 
paratului locomotor induse de 
efortul fizic". Sînt invitați să 
participe medici, antrenori și 
sportivi. 

NU UITAȚI I ORIUNDE VĂ AFLAȚI, JUCAȚI LA 

LOZ ÎN PLIC
UN FOARTE RÂSPÎNDIT

Șl APRECIAT SISTEM DE JOC
Numeroși participant din în

treaga țară au cîștigat autotu
risme „Dacia 1300“ și „Skoda S 
100“ precum și cîștiguri în bani 
în valoare de 20.000, 10.000 lei 
etc.

Și numărul acestora crește cu 
fiecare zi !

UN LOZ - O POSIBILITATE, MAI MULTE LOZURI - TOT ATITEA 
POSIBILITĂȚI DE A INTRA IN POSESIA MARILOR CÎȘTIGURI !

panouri de baschet. Cei ce au 
atribuții pe linia asigurării a- 
Erementului sportiv duminical 
al bucureșteanului nu trebuie 
să aștepte trecerea verii pen
tru a organiza și aici, la Du
mitrana, un sfîrșit de săptămînă 
atractiv și folositor și din punct 
de vedere sportiv. Ne referim 
în primul rînd la activiștii 
C.E.F.S. al sectorului 6 care, 
cu participarea asociațiilor din 
sector, ar trebui să asigure a- 
sistenta tehnică sportivă a ce
lor veniți Ia Dumitrana, spriji- 
nindu-i, de pildă. în organiza
rea de competiții ad-hoc de 
genul „cel mai puternic", 
„cel mai iute", „cel mai 
bun înotător". ca și de
monstrații de box, lupte, hal
tere, volei, baschet etc. cu echi
pele asociațiilor. în componen
ța cărora ar putea fi angrenați 
și cei veniți la odihnă. Iar dacă 
cooperația știe să asigure cele 
necesare și să obțină beneficii 
din rețeaua alimentară, bine 
pusă la punct, aci. ar putea 
ajunge la rezultate la fel de 
bune instalînd și un punct de 
închiriere și vînzare a materia
lelor si echipamentului sportiv 
specific.

încă o problemă. îl înțele
gem Pe cei veniți de sîmbătă 
seara cu corturile personale, pe 
care le instalează lîngă auto
mobil. Dar este greu de accep
tat ca aceste corturi, cu ma
șini cu tot. să fie răspîndite 
alandala tocmai acolo unde a 
doua zi circa 15 000 de oameni 
doresc să se destindă și ei du
pă o săptămînă de muncă, în 
tovărășia naturii.

Toate acestea merită atenția 
organelor și organizațiilor cu 
atribuții în domeniul sportului 
și nu numai a lor, pentru ca 
de binefacerile celor citeva 
ore petrecute în mijlocul na
turii să se poată bucura, cit 
mai deplin, toți cei care doresc 
acest lucru.

Radu TIMOFTE

Participantele la simpozion 
au avut prilejul să urmărească 
două interesante referate, pri
mul avînd drept temă „Atrage
rea în activitatea de educație 
fizică și sport a tinerelor fete 
și femei. Posibilități de antre
nare. Forme și mijloace", pre
cum și „Locul exercițiului fizic 
și mesajului in mediul indus
trial, în scop profilactic și ergo
nomie".

Pe marginea referatelor pre
zentate au avut loc discuții.

Au fost prezentate, de ase
menea, filme oglindind modul 
cum se desfășoară gimnastica 
la locul de muncă. grația și 
frumusețea prin mișcare, pre
cum și aspecte din procesul 
de instruire a primei noastre 
gimnaste. maestra emerită a 
sportului Nadia Comăneci. cam
pioană olimpică absolută și con
tinentală.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășa Ioana Bratu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

VACANȚA Șl ACȚIUNEA „ÎNOTUL PENTRU COPII"
(Urmare din pag. 1)

de afară este mai scăzută. Ceea 
ce s-a întîmplat marți cînd, 
deși bătea un vînt destul de 
rece, temperatura apei din ba
zin era de aproape 30 de grade.

Unul dintre cei mai expe
rimentați instructori de înot din 
Capitală, antrenorul de polo 
Constantin Vasiliu, coordonea
ză și în acest an lecțiile de ini
țiere în înot la bazinul clu
bului Rapid. „Vrem ca pînă 
la sfîrșitul verii — ne spunea 
acesta — să inițiem 2 000 de co
pii in tainele înotului. Dintre 
ei sperăm să depistăm și cîți-

8000 DE COPII CEPE MALUL BEGĂI 
NU SE VOR MAI TEME DE APĂ!

începutul vacanței mari con
semnează pentru copiii timișo
reni, printre alte preocupări 
sportive, mare afluență spre ba
zinele de învățare a înotului. 
Alături de centrele cu program 
permanent care ființează pe lîn
gă Industria lînii și I.A.B.S., 
dispunînd de bazine acoperite, 
sezonul estival a debutat cu 
încă cinci centre la Timișoara 
(C.F.R., Tehnometal, Școala 
sportivă, Progresul și Electrica) 
și 18 centre în județ (la Lugoj, 
Jimbolia, Ceacova, Buziaș, Lo- 
vrin, Țaravale și Sînnicolau 
Mare). De notat că toate oferă 
condiții optime de antrenament 
și agrement celor care vin să 
deslușească a.b.c-ul acestei dis
cipline pe cît de plăcută, pe 
atît de binefăcătoare.

Vizităm citeva centre din o- 
rașul de pe Bega. în zona Cir- 
cumvalațiunii, unul din cartie
rele noi și poate cel mai mare 
din municipiu, ne oprim la 
ștrandul I.A.B.S. Peste 70 de 
copii între 4 și 12 ani, împărțiți 
în 6 grupe, s-au angajat într-o 
adevărată întrecere „cine stă 
mai mult la suprafața apei". 
Strădaniile lor sînt suprave
gheate și ajutate de profesorii 
Eugen Naghi, Ladislau Biro, 
Paraschiv Codruța. Instructorul 
Ștefan Hrib ne informează că 
în ultima vreme a eliberat pes
te 230 de brevete de înotători 
unor „șoimi" de la grădinița 26, 
pionieri și școlari de la Școala 
generală 18 și Școala generală 
Dumbrăvița.

Școala sportivă a deschis și 
ea larg porțile cursului de în
vățare a înotului. Am întîlnit 
aici patru serii a cîte 15 copii 
care făceau încercări curajoase 
de a pluti pe luciul apei. De 
pregătirea lor se ocupă prof. 
Teodor Cicoare și prof. Dana 
Roșianu. Și la bazinul Indus
triei lînii cele 8 grupe de copii 
angrenate în acțiunea de învă
țare a înotului dispun de exce
lente condiții de lucru, instruite 
fiind de antrenorii Cinteanu Su- 
hanic și Doina Pencea.

La C.J.E.F.S. Timiș am pri
mit informații de la prof. Pavel 
Gheorghiu, metodist, care atestă 
că și la celelalte centre se des
fășoară în aceste zile o bogată 
activitate. în acest an peste 
8 000 de copii vor fi inițiați în 
tainele înotului. întreaga activi
tate este coordonată de 
C.J.E.F.S., Inspectoratul școlar, 
Comitetul județean U.T.C. și 
Consiliul județean al pionierilor 
după un plan sugestiv denumit 
„înotul pentru toți".

CICLISTUL GH. LĂUTARU - LOCUL III 
LA .TURNEUL PRIETENIA"

La Zirardow, lîngă Varșovia, 
s-a desfășurat între 16 și 19 iu
nie „Turneul Prietenia" la ci
clism, competiție deschisă ju
niorilor mari, specializați în 

va Pe care să-i reținem pentru 
împrospătarea lotului de polo". 
Ciclul de lecții care a început 
luni cuprinde 300 de copii. Ma
joritatea sînt elevi ai școlilor 
generale 163 și 166. din sectorul 
6. Profesorii de la aceste uni
tăți. Sanda Fetreanu și. respec
tiv. Pavel Doru sînt prezinți 
toată dimineața cu elevii lor. 
Separat, la bazinul Rapid iau 
lecții de înot și elevi care s-au 
înscris prin Casa pionierilor 
din sectorul 7. Practic, de dimi
neață pină la căderea întune
ricului. cum aveam să ne 
convingem, bazinul nu stă nici 
un minut nefolosit.

UN BAZIN FLIN CU... 
VORBE I

Conform celor aflate de la 
federația de natație, la moder-

PREOCUPARE, ANIMAȚIE, VOIOȘIE - LA BAIA „NEPTLN"

„ÎNCHIS PENTRU CURĂȚENIE" - LA C. S. T. SIBIU
Primul popas din raidul în

treprins pe la citeva centre de 
inițiere în tainele înotului din 
municipiul Sibiu l-am făcut la 
bazinul acoperit de la Baia 
„Neptun". Zeci de copii și a- 
proape tot atîția părinți — 
spectatori... emoționați — erau 
prezenți Ia prima lecție din 
cadrul celor trei serii a cîte 30 
de zile ce se vor desfășura 
aici. Prof. Nicolae Dembițchi — 
șeful catedrei de înot de la 
Școala sportivă — ne informea
ză că, de fapt, activitatea de 
inițiere a început cu mult timp 
in urmă. Pînă acum numai din 
grădinițele de copii zece grupe 
a cîte 25 de „șoimi" au deve
nit înotători. Și încă ceva : din
tre cei care au învățat să 
înoate în anul care a trecut 
peste 80 au fost selecționați 
pentru grupele de începători 
ale școlii fiind. în prezent, 
chiar... profesori pentru „bo
boci".

în bazin, printre micii dar 
curajoșii... luptători cu apa. pro
fesorii Traian Barna și Radu 
Gocea abia pridideau cu sfatu
rile. Directorul adjunct al școlii 
sportive, prof. Mihai Feleșeriu, 
ne spunea, cu o notă de părere 
de rău în glas : „Păcat că nu 
avem mai mult spațiu, pe mă-

BREVIAR
• 700 DE „ȘOIMI AI PATRI

EI" vor fi inițiați în înot, în 
cele 53 de centre cite funcțio
nează în județul Bihor. Punc
tele forte ale acțiunii vor fi 
localitățile Oradea, Salonta, 
Marghita, Săcuieni, Tămășeu, 
Suplacu de Barcău, Răbăgani și 
Pădurea Neagră, care posedă 
bazine. în același timp la Ti- 
leagd, Cefa, Popești și Girișul 
de Criș s-au făcut amenajări 
speciale pe cursul unor rîuri.

• APROAPE 5 000 DE COPII, 
pionieri și elevi, vor fi pose
sori ai brevetului de înotător 
în județul Ilfov. în patru din
tre centrele de inițiere fixate 
(Giurgiu, Snagov, Buda-Argeș 
și Roata-Cartojani) activitatea 
a și demarat. Urmează să ia 
startul și celelalte două centre 
ale județului, de la Ghimpați 
și Urziceni.

• ABIA LA 1 IULIE (de ce 
atît de tîrziu?) vor fi deschise, 
la Tg. Jiu, primele cursuri de 
învățare a înotului cu partici
parea școlarilor (după ce cursul 

probele de pistă. Au luat parte 
formațiile Bulgariei. Cehoslova
ciei, Cubei, R.D. Germane. Po
loniei, României, Ungariei și 
Uniunii Sovietice.

Dintre sportivii români par- 
ticipanți la această întrecere în 
care au evoluat speranțele pis
tei din 8 țări, o comportare 
deosebită a avut Gh. Lăutaru. 
El s-a clasat pe locul III în 
proba cu adițiune de puncte 
(100 de ture — 30 km) cu 7 
puncte și vn tur avans (locul I 
— sovieticul Viktor Monakov, 
locul II — cehoslovacul Miros
lav Junes ; 36 de participants 
și pe locul V în proba de ur
mărire individuală 3 000 m cu 
3:48,539. Timpul realizat de tâ
nărul pis'ard (in paranteză fie 
spus, Gh. Lăutaru este spe
cializat în probe de șosea și a 
participat la Zirardow cu un 
antrenament pe pistă de doar 
o săptămînă !) e promițător. 
Bine pregătit, el ar putea — la 
seniori — să coboare în proba 
de 4 000 m sub 5 minute. Noul 
antrenor al lotului de perspec
tivă pentru J.O., Paul Soare, 
are datoria să se ocupe de pre
gătirea și evoluția viitoare a 
acestui veritabil talent. 

nul ștrand din Drumul Taberei 
un bazin ar fi trebuit să fie 
rezervat inițierii în înot a co
piilor din sectorul 7 și de la 
organizația „Șoimii Patriei". 
Ne-am dus. deci, la ștrandul 
amintit, avînd convingerea că 
vom găsi multă animație în 
bazin. Dar nici vorbă de așa 
ceva. Responsabilul. Gheorghe 
Bogdan, ne spune : „Inițiere Ia 
noi 7 Aici esle ștrand public. 
Vin cei care vor să facă plajă, 
nu putem avea grijă și de co
pii". Apoi, responsabilul ne-a 
indicat un număr de telefon 
(17 37 18) unde să întrebăm de 
tovarășii Bălașa sau Mihăiță, 
ei urmînd să ne lămurească 
dacă la ștrandul Drumul Tabe
rei se vor deschide vreodată 
cursuri de inițiere. Așteptăm și 
noi un răspuns în acest sens 1

sura dorinței tot mai multor 
copii de a se familiariza cu 
apa“. La C.J.E.F.S. Sibiu aflăm 
de la prof. Viorel Hârtău, secre
tar al acestuia că, deocamdată, 
doar la trei centre de învățare 
— Școala sportivă Sibiu. Gaz 
metan și Școala sportivă din 
Mediaș — activitatea este în 
plină desfășurare. Urmează să 
fie deschise alte centre la 
ștranduri și bazine descoperite. 
In planul de măsuri al 
C.J.E.F.S. se prevede că în acest 
an circa 1 500 de „șoimi" și 6.300 
de pionieri și elevi vor învăța 
să înoate.

Pentru aceasta, adăugăm noi, 
sînt necesare măsuri mai fer
me, pentru că există condiții 
să se treacă de urgență la trea
bă. Iată un exemplu care do
vedește acest lucru : ștrandul 
C.S.M. Sibiu se dovedea, in 
cursul zilei de duminică, neîn
căpător. Dar marți, cind l-am 
vizitat noi. ne-a întîmpinat cu 
afișul ..închis pentru curățenie". 
Administratorul acestei baze. 
Andrei Naghi, ne spunea că, de 
fapt, „de cinci ani la acest 
ștrand nu a funcționat vreun 
centru de inițiere in înot".

Este, oare, nornfală o astfel 
de situație ?

pentru „șoimi", organizat în ca
drul Căminului de copii nr. 8 
a și fost lansat). Un al doilea 
curs pentru elevii din Tg. Jiu 
va fi inaugurat, după 15 iulie, 
la ștrandul din „Orășelul copi
ilor". în cazul elevilor din ju
deț, la dispoziția lor se află a- 
menajările pentru înot din co
munele Cornești, Bălești, Ar- 
cani, Cărbunești, Turburea, 
Brănești și Aninoasa.

• 81 DE GRUPE cu aproape 
2 400 de „șoimi ai patriei", pio
nieri și școlari funcționează în 
cadrul cursurilor de inițiere în 
înot din județul Hunedoara. în 
acest județ acțiunea se desfă
șoară in nu mai puțin de 11 
centre, printre care cele din 
Deva. Hunedoara. Hațeg. Orăș- 
tie, Lupeni, Brad și Petroșani.
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CEI MAI MICI SCRIMERI 
ȘI-AU DESEMNAT 

CAMPIONII
Programată la sfîrșitul săp- 

tămînii trecute, inițial în sala 
Armatei din orașul Cluj-Napo- 
ca, finala campionatului națio
nal individual la scrimă pentru 
juniori mici (13—15 ani) s-a 
disputat în cele din urmă într-o 
sală de gimnastică dintr-o școa
lă, unde competitorii nu au 
avut cadrul strict necesar bunei 
desfășurări a competiției. De 
această dată. C.J.E.F.S. Cluj 
nu s-a dovedit o gazdă primi
toare. în pofida acestui impedi
ment, micii scrimeri au ridicat 
finala campionatului la un ni
vel superior ultimelor ediții, 
proba de floretă fete și cea de 
sabie fiind promițătoare prin 
talentele ce și-au disputat ti
tlurile de campioni.

Iată rezultatele finale: flore
tă fete (69 concurente) — 1.
Gabriela Beiucker (C. sp. S. 
Mare); 2. Florentina Munteanu 
(Viitorul Buc.). 3. Otilia Hoch- 
dorfer (C. sp. S. Mare); floretă 
băieți (67 concurenți) — 1. F. 
Bucur (Viitorul Buc.), 2. D. 
Rădulescu (C.S. Școlar Buc.), 
3. N. Bodoczi (C. sp. S. Mare) ; 
spadă (22 concurenți) — 1. A. 
Tiban (Șc. sp. Olimpia Craiova),
2. N. Bodoczi (C. sp. S. Mare),
3. A. Calcișcă (Progresul Buc.); 
sabie (53 concurenți) — 1. M. 
Ghilezan (C.S.M. Cluj-Napoca),
2. M. Stoian (Șc. sp. Slobozia),
3. V. Rațiu (Victoria Cărei).
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Mai bine de ju
mătate dintre divi
zionarele B (și sînt, 
in total, 40 de e- 
chipe) stau de ani 
de zile undeva, pe 
la mijlocul clasa
mentelor, înghi
țind bani fără a 
produce ceva, fără 
i ajuta cît de cît

cruri pledează reu
șitele facile ale 
majorității retro
gradatelor din A. 
In urmă cu cîțiva 
ani, Rapidul, căzu
tă în B, a încheiat 
campionatul fără 
a pierde vreun 
punct și, nu mai 
departe decit la a- 
cest baraj, cele 
trei echipe care au 
ratat promovarea 
sînt foste divizio
nare A ! în același 
timp, valoarea scă
zută a divizionare
lor B este eviden
țiată chiar și a- 
tunci cind ele de
vin echipe de ,.A“. 
Spre exemplu, iată 
că Universitatea 
Iași (f) urmează 
de cîțiva ani dru
mul „promovare în 
A — retrogradare in 
„B“, anul acesta ra- 
tînd din nou „su
praviețuirea", dar 
avind șanse consi
derabile de a 
reveni anul viitor 
pe prima scenă !

Bucureștiul, pri
mul centru hand
balistic al țării, nu 
face nici el excep
ție : in acest an 
i-au retrogradat 
TOATE echipele 
(masculine și femi
nine), din Divizia 
B, unde va fi re
prezentat, totuși, a- 
nul viitor de „U* 
București, retro
gradată din... A !

în fața acestei 
situații, propunem 
federației de spe
cialitate să analize
ze, cu răspunderea 
cuvenită, activitatea 
din Divizia B, tre- 
cind la 
nergice ,____
face din acesț_ eșa
lon un 
BIL 
DE i 
o treaptă interme
diară intre junio
rat și Divizia A.

IN FATA TENTATIVEI DE EVADARE
Așa cum s-a subliniat Ia sfîrșitul etapei a 32-a 

a campionatului Diviziei A, una din cele două 
necunoscute ale acestui final de întrecere este 
numele ocupantei locului 16 în clasamentul com
petiției. Trei echipe fug, cu deosebire, de această 
ingrată poziție : ~ 
tă pe locul 14),

Corvinul Hunedoara (deocamda- 
Constanța (15), Rapid (16).F.C.

DAR

Core sînt preocupările, eforturile lor de ultimă 
oră, in dorința firească, aceea de „supraviețuire” 
în Divizia A ?

lată întrebarea pe care ne-am pus-o și noi, 
ca și suporterii echipelor respective, și Ia urma-ur- 
mei, toți iubitorii fotbalului. Publicăm mai jos răs
punsurile primite chiar de la formațiile implicate.

pune degetul pe rană: „MOMENT GREU,
N-AM DEPUS ARMELE"

giu pentru refuza-

•. plafonați,

produce ceva, fără 
i ajuta cît de cit 
handbalul româ
nesc. Conducerile 
secțiilor respecti
ve raportează la 
ncheierea fiecă- 

/ -ui campionat „un 
.oc onorabil" și lu
crurile merg mai 
leparte fără ca 
vreodată, cineva, 
jă-și asume cu- 
ajul și răspunde- 
ea de a analiza e- 
iciența 
lor. în _______
tcestei stări de lu- H. ALEXANDRESCU

Ieri la prînz în Giuleștl. Căl
dură sufocantă. în poarta sta
dionului cîțiva susținători în- 
focați comentează încă meciu
rile de duminică. Evident supa
răți, calculează șansele- de sal
vare ale echipei lor atît dc în
drăgită nu numai aici, în lea
gănul fotbalului feroviar.

Pentru 2—3 ore, I. Motroc și 
ai săi au fugit de căldura tori
dă pentru un antrenament in 
apropiere de pădurea Băneasa, 
nu atît pentru răcoare, cit pen
tru liniște. Pentru a nu ocoli 
adevărul, să recunoaștem că la 
clubul feroviar atmosfera e 
destul de apăsătoare. Un sin
gur om, grație echilibrului său 
și a experienței acumulate de-a 
lungul anilor, nu s-a pierdut cu 
firea. E vorba de Florea Tănă- 
sescu, actualul președinte al 
clubului Rapid. Pune, fără e- 
chivoc, degetul pe rană. „Mo
ment greu, desigur. Dar indi
ferent de situația actuală, pc 
noi ne interesează un singur 
aspect: să abordăm aceste două 
jocuri in cele mai bune condi
ții psihice și fizice. Seriozitate, 
dăruire, o evoluție cit mai a- 
proape de posibilitățile reale

ale echipei, iată ce am cerut 
antrenorilor și jucătorilor. 
N-am predat armele pentru că 
nu e sportiv și nici etic. Nu 
analizăm rezultatele altora pen
tru că echipa își datorează ac
tuala situație și unor lipsuri 
ale sale. După facila, victorie 
cu Progresul, s-a considerat că 
succesul va veni și în meciul 
cu S. C. Bacău de la sine, 
au gindit unii și au greșit, 
pid este insă capabilă și 
surprize plăcute".

Instruire, antrenamente, 
dințe 
normal 
ceasta 
marcat 
în Giulcști e o liniște aparen
tă pentru că în sufletul celor 
de aici există destule frămîn- 
tări. Peste toate însă se încear
că să se treacă cu ambiție. O 
singură problemă rămine de 
rezolvat : unde se va juca me
ciul cu Corvinul. Terenul de 

„Giulești" este impractica- 
iar pe stadionul „Republi- 

duminică după-amiază, 
un concurs de atletism.

nomu — Dumitriu IV — 
lescu“.

Va fi, credem, pentru 
oară, după mult timp, 
suporterii echipei Rapid, 
zenti, duminică. în 
nu 11 vor dori într-o 
pe... Angelescu.

Ange-

prima 
cind 
pre- 

Giulești,
„zi bună"

Gh. NICOLAESCU

ACTUALITĂȚI
• IERI A ÎNCEPUT LA ZURICH 

reuniunea reprezentanților fede
rațiilor europene convocată de 
U.E.F.A, pentru discutarea unor 
probleme de actualitate ale fotba
lului de pe continentul nostru. 
F.R.F. este reprezentată de Ște
fan Covaci, vicepreședinte al fo
rului de specialitate.

O ANALIZA CAMPIONATULUI 
EDIȚIA 1976—1977. Ședința de 
analiză a ediției de campionat 
1976—77 (Diviziile A și B) a fost 
fixată pentru data de 1 august, 
ora 10. ia sediul F.R.F.

O SELECȚIONATA CUBEI EVO
LUEAZĂ MÎÎNE LA TÎRGOVIȘTE. 
După partida susținută luni la 
Plopeni, cu Metalul, selecționata 
Cubei va evolua mîine L. Tîr- 
goviște în compania echipei C. S. 
Tîrgoviște. liderul seriei a n-a a 
Diviziei B. întîlnirea este progra
mată de la ora 17,30.

« SELECȚII LA CLUBUL PRO
GRESUL ȘI LICEUL PAJURA. 
Centrul de inițiere al clubului 
Progresul organizează selecții 
pentru copii și juniori născuți 
între anii 1961—1967. Doritorii se 
vor prezenta la baza sportivă din 
str. dr. Staicovici, dimineața, de 
la ora 8.

Liceul de fotbal Pajura a hotă- 
rît să prelungească perioada de 
înscriere (nentru clasa a IX-a) la 
testul probelor practice pînă la 
data de 28 iunie.

este

„SPERANȚELE NOASTRE SlNT LEGATE

de analiză, iată cursul 
al pregătirilor din a- 

săptămînă. Totul este 
de o maximă exigență.

Constantin ALEXE

DE MECIUL CU RAPID..."
declara președintele clubului constdn|e>anj C. MAREȘ

-ZULTATE 
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1 și un 
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latului
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I— va 
.1 tra-

Baia
Baia 

între- 
ape a 
vite- 

imen- 
și în 

nduce 
. Pi’

pre metodele de pregătire o mari
lor jucători canadieni, ca și despre 
felul în care •
tirea la cele 
această țară.

LUPTE
Ata, se vor disputa întrecerii* unui 
turneu internațional de greco-romane, 
la care vor fi prezenți ți cîțiva spor
tivi români. Vor face deplasarea E. 
Hupcă, T. Horvath, Z. Felea, Gh. Do- 
lipschi etc. a ViNERl, SIMBĂTA $1 
DUMINICA, la lăți, se vc disputa fi- 

repvblîcan 
țcolariior, 
formațiile 

cele zece

DUMINICA, la lași, se vc 
nala primului campionat 
pe echipe 
competiție 
clasate pe 
grupe,

TIR

I
I

Secvență cu patru dintre candidații la examenul pentru clasa a 
VIII-a. Proba practică — menținerea balonului in aer. 18 lovituri 
pentru nota 10. Examinator — M. Rotărăscu. Foto : S. BAKCSYeseu, jucători plafonați, comozi, 

recalcitranți, cu o influență ne
gativă asupra întregului colec
tiv. înlocuirea lor cu elemente 
tinere, ca Zamfir, Tararache, Ig
nat, Bratu și Borali, crescuți și 
educați în cadrul echipei de 
juniori, a dat rezultate favora
bile. Toți sînt legați sufletește 
de clubul nostru, sînt dornici 
de afirmare și încrederea pe 
care le-am acordat-o a schim
bat în bine mentalitatea între
gului Iot de jucători, a climatu
lui de muncă. Nu putem omite 
nici meritele deosebite ale lui 
Antonescu și Ștefănescu, re
marcați meci de meci, jucătorii 
cei mai virstnici care au știut 
să-i mobilizeze pe toți ceilalți. 
Acum, în final, nu ne putem 
permite nici un moment de re
laxare. Ne ducem la Tg. Mureș 
cu gindul de a lupta piuă la 
ultima picătură de energie. 
Speranțele noastre sînt legate 
insă mai ales de meciul eu 
Rapid. Cel mai bun va rămine 
în primul eșalon*.

Acum, cu numai două etape 
înaintea finalului de campio
nat, F. C. Constanța — după 
(re)turul ei de forță din ulti
mele 9 etape, cind a cunoscut 
infrîngerea o singură dată 
(0—2 cu Jiul la Petroșani) ob- 
ținînd 4 victorii și tot atîtea 
remize 
proape 
proape 
sezonului de primăvară^ 
nerea în Divizia A.
de pe litoral mai are de trecut 
două „hopuri". duminică la Tg. 
Mureș cu A.S.A. și ultimul joc, 
pe teren propriu — care se a- 
nunță decisiv — cu Rapid. Să 
vedem cum privesc constănțenil 
aceste ultime confruntări prin 
prisma mizei jocurilor, a Im
portanței lor majore. Răspun
sul l-am primit de la președin
tele clubului,
reș :
(iei noastre s-a produs oda
tă cu actul de curaj al condu
cerii clubului, care a luat bo- 
tărirea să-i scoată din lot pe 
Mărculcscu, Săleeanu și Mate-

— se află destul de a- 
de ceea ce părea a- 
imposibil la începutul 

răml- 
Formația

(Pajura) CĂRUIA îl LIPSIȘTE DOAR... TERENUL
De cîțiva ani, fotbalul a 

cut pași însemnați intr-un „ _ 
rimetru care altădată îi era cu 
desăvîrșire interzis : ȘCOALA. 
Există, la ora actuală, peste 50 
de unități ale Ministerului E- 
ducației și învățămîntului — 
școli sportive și generale 
clase speciale de fotbal. Exis
tă și două licee. Unul la Bacău, 
căruia i-au fost create, de la 
început, bune condiții pentru a 
„rodi" rit mai repede cu pu
tință. Celălalt, înființat în 
București, a întâmpinat, pe 
parcursul anilor, multe dificul
tăți de ordin material și orga
nizatoric. Exact cu un an in 
urmă — după ce a fost mutat 
dlntr-un loc in altul — a po
posit în cartierul Pajura, la 
Școala generală 178, una din 
cele două școli generale cu cla
se de fotbal din Capitală. 
„L-am primit cu brațele des
chise și nc vom zbate să-î cre
ăm cadrul necesar pentru a-și 
desfășura activitatea la nivelul 
marilor cerințe actuale" — a- 
firma, in vara anului trecut, 
Paul Popescu, directorul ad
junct al școlii, omul care se o- 
cupă în mod special cu rezol
varea problemelor celor 230 de 
elevi din clasele de fotbal.

Cu două zile în urmă l-am 
întrebat cum se prezintă lucru
rile, acum, după un an ?

Ce s-a realizat ?
Ce a rămas neînfăptuit ?
Cind va reuși liceul să ofere 

fotbalului nostru un... Dobrin, 
un Dumitru, un Dudu Geor
gescu ?

La capitolul realizări nc-am 
notat următoarele :

• Un internat fără de 
existența liceului n-ar fi 
sens. Obținîndu-1 (are în 
zent 150 de locuri), au 
create condițiile efectuării 
selecții riguroase da 
ză care depășește 
orașului.

• Popularizarea permanentă 
a școlii. Există din ce în ce 
mai mulți elevi care doresc să 
dea examene pentru a fi ad
miși în clasele liceului. Pentru 
treapta I, de exemplu, s-au 
prezentat 100 de candidați, dis
ponibile fiind doar 30 de locuri. 
Faptul va necesita o triere deo
sebit de riguroasă a compo- 
nenților fiecărei clase.

fă- 
pe-

CU

e Echipele participante 
competițiile municipale 
clasat pe locurile 1—3. 
din campionatul republican 
locul 4. Toți elevii au avut bu
ne rezultate la învățătură, pro- 
movind anul de învățămint. 
S-au remarcat și printr-o dis
ciplină exemplară. Liceul n-a 
avut nici un jucător eliminat.

• Liceul dispune de un co
lectiv de profesori compctenți, 
harnici, ambițioși (Gh. Ojoc, M. 
Țițeica, M. Șuștrcanu, M. Ro
tărăscu, S. Avram). S-a primit 
un ajutor permanent din partea 
tuturor celorlalte cadre didac
tice din școală, ajutor absolut 
necesar in procesul de învăță- 
mînt și educație.

• Un obiectiv deosebit l-a 
constituit realizarea unei cola
borări fructuoase intre școală 
și familie, avînd ca principală 
temă comportarea elevului la 
școală, acasă și pe terenul de 
sport.

• Liceul este dotat cu ma
terial și echipament sportiv su
ficiente. Odată cu noul an șco
lar se va da în folosință și sa
la construită în curtea școlii.

Care sînt neîmplinirile ? In 
fond una singură, dar de o 
reală importanță : inexistența 
unei baze sportive proprii, Li
ceul nu dispune nici 
un simplu teren de 
S-au făcut demersuri 
mersuri pentru a se 
ține baza I.C.S.I.M.

în 
s-au 
Cea 

pe

Constantin Ma- 
„Revirimentul forma-Ial juniorilor ți 

care reunețte 
primul loc in

campionatele 
DE SKEET

EUROPE*
(talere arun

cate din turn), care s-au desfășurat 
la Blandford (Anglia), cei trei ju
niori români au ocupat următoarele 
locuri în clasamentul Individual : 12.
I. Ionică 140 t din 150 posibile (a 
tras bine în cinci din cele șase man
șe : 23-25-24-22-25-21)... 18. |. To
man 137 t (25-25-22—25-22—22)... 29. 
FI. Alexandru 129 t (21-20-21-24-21- 
22). Au participat 32 de trăgători cu 
arma de vînătoare. întrecerea pe 
echipa a revenit R. D. Germane cu 
284 t, echipa noastră a ocuoot lacul 
7 cu 273 t (Ionică — 94, Toman — 
93 ți Alexandru — 36).

LA 
NE

I
I
I
I
I

Gh. NERTEA

Angelescu întărește Corvinul In
Corvinul 

ție-paradox 
bîntat retur de campionat (în 
primăvară a pierdut 5 puncte 
acasă, recuperînd 4 în deplasa
re), arborează un aer mai li
niștit, acum, după jocul de la 
Arad. Nu atît comportarea lor 
în partida cu formația textllis-

Hunedoara, forma- 
a acestui înfler-

>*

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
clștigurl In autoturisme Șl 
prezentăm cîțiva dintre pri-

meciul cu... fosta sa echipă

fes IS
Lansată -de curînd. emisiunea 

specială limitată „LOZUL VACAN
ȚEI" continuă cu deosebit succes 
și In ritm susținut atribuirea ma-

rilor 
bani.

Vă __________ .
mii mari cîștigători ai „LOZULUI 
VACANȚEI".

PAP MARIA EVA din Dej, ju
dețul. Cluj — autoturism Skoda 
S 100“.

HOSTIUC DOREL din Timișoara 
— autoturism „Skoda S 100“.

BENGA DANIEL din Slatina, 
județul Olt — 10.000 lei.

OPREA GH. GHEOKGHE din 
corn. Zăbala, județul Covasna — 
10.000 lei.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată la ora 18,10. Re
zultatele tragerii vor fi transmise 
și la radio în cursul serii.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT------ ------------ -- -—

CATEGORIA 
116,90 variante

CATEGORIA 
1.429,20 variante a 171 lei.

Intrucît valoarea unitară a dș- 
tlgurilor de 1® categoria 3 <11 re
zultate) a fost sub plafonul mi
nim de 40 lei, conform regula
mentului, fondul acestei catego
rii a fost atribuit categoriei 1 și 1

DIN 19 IUNIE 1S77
1 : (13 rezultate 

a 898 let
2 : (12 rezultate)

tă i-a mai destins pe fotbaliș
tii antrenorului Dumitru Pă- 
trașcu rit, mai ales, locul (14) 
și punctele (29) acumulate în 
clasamentul întocmit duminică, 
la sfîrșitul rundei nr. .32.

„De pe această poziție — ne 
mărturisea, ieri, tov. Nicolae 
Țiu, președintele clubului, cu 
prilejul unei convorbiri telefo
nice — echipa noastră va ataca, 
în condiții ceva mai propice, 
ultimele două meciuri ale între
cerii, la București, cu Rapid 
și pe propriul teren, cu Poli
tehnica Iași. Dar, cum numai 
cu o stare psihică prielnică nu 
vom putea rezolva toate pro
blemele legate de dificilele par
tide care ne așteaptă, conduce
rea secției a luat toate măsuri
le pentru ca, la ora meciurilor 
mai sus-amintiic, jucătorii noș
tri să se afle in plenitudinea 
forțelor. Așa dc pildă, azi (n.r. 
—ieri) formația noastră efec
tuează două antrenamente, mîi- 
ne ea va pleca din Hunedoara, 
cu autocarul, făcînd o escală 
de două zile, într-o localitate 
situată Ia jumătatea drumului 
Hunedoara—București, unde joi 
va susține un joc amical".

...„Optimismul nostru, înain
tea meciului cu Rapid, ni-1 ali
mentează și reintrarea . lui... 
Angelescu, una din „piesele 
grele" ale formației. El va lua 
locul lui Petcu în linia media
nă, care, la București, va avea 
următoarea componență : Eco-

măcar de 
fotbal !?! 
după de- 

puiea ob- 
din

care 
avut 
pre- 
fost 

unei
pe o ra- 

perimetrul

,__  ____ _____ _ str.
Isbiceni, lăsată în părăsire de 
întreprinderea proprietară ! Te
renul acesta (atit de necesar 
pentru efectuarea unei pregătiri 
adecvate a e’evilor liceului, 
printre care există cîteva veri
tabile talente — Cr. Marinescu, 
I. Predescu, Cr. Ene, I. Rădu- 
cu, frații gemeni Sorin și Au
relian Gheorghe etc.) a devenit 
pentru liceu o problemă-obse- 
sie. un fel de... fata morgana, 
dar care se află foarte aproape, 
pe una din străzile 
școală !
oameni — a 
tenți să rezolve această proble
mă. Sîniem convinși că rezul
tatele acestei unități școlare 
s-ar îmbunătăți substanțial da
că ea ar dispune de o bază 
sportivă corespunzătoare. Cum, 
dealtfel, este și r.ormal.

de lingă 
Stă în puterea unor 

oamenilor compe-

Laurențiu DUMITRESCU
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(Urmare din pag. 1)

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președin!ele Republicii 
Socialiste România, a informat 
despre vizita oficială de prie
tenie pe care a întreprins-o, 
în fruntea unei delegații de 
partid și de stat, în Republica 
Democrată Germană, la invita
ția tovarășului Erich Honecker, 
a Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania. a Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Democrate Germane.

Comitetul Politic Executiv a 
luat act cu deosebită satisfacție 
de rezultatele acestei vizite, 
dinei o înaltă apreciere întregii 
activități desfășurate de secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, de delegația de 
partid și de stat a României. 
Noua întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu și Erich 
Honecker, încununată de un bi
lanț rodnic, se înscrie ca un 
eveniment remarcabil în croni
ca relațiilor frățești dintre ță
rile, partidele și popoarele noas
tre, ca o contribuție esențială 
Ia întărirea prieteniei și dezvol
tarea colaborării dintre ele, la 
cauza păcii, progresului și so
cialismului în lume.

Dialogul la nivel înalt, desfă
șurat în ambianța cordialității, 
încrederii, înțelegerii și respec
tului reciproc, manifestațiile de 
stimă și afecțiune făcute solilor 
României socialiste pe pămîntul 
Republicii Democrate Germane, 
au reliefat în mod pregnant 
prietenia, solidaritatea și con
lucrarea strînsă dintre cele două 
partide și state, dintre popoa
rele noastre.

în cursul convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușeseu 
și Erich Honecker au fost scoase 
în evidență și concretizate noi 
căi și posibilități de intensifi
care și diversificare a colabo
rării economice, tehnico-știinti- 
fice și culturale, a cooperării și 
Întrajutorării pe toate planurile 
construcției socialiste.

Comitetul Politic Executiv re
levă marea însemnătate si sem
nificație a semnării de către to
varășii Nicolae Ceaușeseu și 
Erich Honecker a Declarației cu 
privire la adinei rea prieteniei și 
dezvoltarea colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană, precum șl 
a celorlalte documente încheiate 
cu ocazia vizitei, care deschid 
perspective dintre cele mai fa
vorabile amplificării și aprofun
dării relațiilor dintre statele și 
partidele noastre. în deplină 
concordanță eu cerințele con
strucției socialiste în cele două 
țări, corespunzător aspirațiilor 
ambelor popoare. în folosul cau
zei înțelegerii și cooperării In
ternaționale.

în același timp, Comitetul Po
litic Executiv și-a manifestat sa
tisfacția pentru faptul că, in 
spiritul înțelegerilor convenite. 
România și R.D. Germană, Par
tidul Comunist Român si Par
tidul Socialist Unit din Germa
nia dezvoltă conlucrarea lor ac
tivă pe tărîmul vieții interna
ționale, contribuind, prin ac
țiuni și eforturi comune, Ia in
staurarea unor raporturi cu ade
vărat echitabile între state, la 
soluționarea constructivă a pro
blemelor complexe ale contem
poraneității, la statornicirea noii 
ordini economice mondiale, la 
asigurarea unui climat de des
tindere, securitate și cooperare 
în Europa. Ia întărirea unității 
și colaborării țărilor socialiste, 
a tuturor forțelor revoluționare, 
progresiste, antiimperialiste, Ia 
sporirea influentei socialismului 
în lume. Ia promovarea cauzei 
păcii și colaborării internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
prezentat, de asemenea, o infor
mare cu privire Ia întîlnirea 
prietenească pe care a avut-o la 
Debrețin și Oradea, cu tovară

CANOTORII ROMÂNI OIN NOU PE PODIUMUL
în eea de a doua reuniune 

din cadrul „Regatei Grunau", 
la care au luat startul schifiști 
din 11 țări sportivii noștri au 
mai urcat de cinci ori pe po
dium.

Rezultate : masculin : schif 2 
f.c. : 1. R.D. Germană 7:00,5. 2. 
România (Nicolae Simion, Er

șul Janos Kadar, prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, care constituie o nouă 
și semnificativă expresie a re
lațiilor frățești, de strînsă și 
fructuoasă colaborare, statorni
cite intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, între România 
și Ungaria, între popoarele țări
lor noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere activității 
desfășurate de secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. de delegația de partid și 
de stat a României, rezulta
telor întîlnirii dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu și Janos 
Kadar, în cursul căreia au fost 
stabilite liniile directoare ale 
adîncirii în continuare a conlu
crării rodnice dintre cele două 
partide și țări.

Convorbirile sincere, priete
nești, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușeseu si Janos Kadar, pri
mirea caldă ce le-a fost făcută, 
la Debrețin și Oradea, au repre
zentat o grăitoare manifestare 
a sentimentelor de stimă și pre
țuire pe care și le nutresc reci
proc popoarele noastre, a rela
țiilor de bună vecinătate, soli
daritate și colaborare dintre cele 
două țări și partide.

Comitetul Politie Executiv 
subliniază cu satisfacție că, în 
cadrul schimbului de păreri la 
nivel înalt, s-a ajuns la înțe
legeri comune privind, dezvolta
rea continuă, dinamică, a coope
rării în producție și a schimbu
rilor comerciale, îmbogățirea 
formelor de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, pe 
tărîm cultural șl în alte sec
toare de activitate, corespunză
tor potențialului economic al ce
lor două țări, progresului obținut 
de România și Ungaria în toate 
domeniile construcției socialiste.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, totodată, cu satisfacție, 
că în timpul convorbirilor a 
fost reafirmată voința celor 
două partide și state de a ac
ționa cu perseverență în vede
rea consolidării cursului spre 
destindere și cooperare și înfăp
tuirii unei securități reale pe 
continentul european, pentru 
democratizarea vieții internațio
nale, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune. Schim
bul de vederi a evidențiat, de 
asemenea, hotărîrea partidelor, 
statelor și popoarelor noastre de 
a sprijini lupta popoarelor pen
tru independentă națională, îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismulul, 
pentru progres social șl dezvol
tare liberă, de sine stătătoare. A 
fost exprimat acordul celor două 
țări și partide de a întări con
lucrarea dintre ele in lupta 
pentru socialism, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de pace, bu
năstare, independență șl liber
tate ale întregii omeniri.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază că, prin caracterul 
lor rodnic, convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășul Janos Kadar marchea
ză un aport de seamă la dez
voltarea prieteniei și colaboră
rii frățești româno-ungare spre 
binele ambelor popoare, în in
teresul accelerării construcției 
socialiste în cele două țări, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii.

Aprobind in unanimitate do
cumentele semnate, înțelegerile 
și concluziile la care s-a ajuns 
cu prilejul acestor vizite și con
vorbiri, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri pentru 
a se asigura toate condițiile 
dezvoltării, pe multiple planuri, 
a colaborării cu Republica De
mocrată Germană și Republica 
Populară Ungară, cu partidele 
și popoarele celor două țări 
prietene.

•te

In timpul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
soluționat probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv a hotărît convocarea, 
la data de 29 iunie a.c., a ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

nest Gali) 7:03,6; schif 2+1: 1. 
R.D. Germană 7:15.29. 2. Româ
nia (Gabriel Bularda, Petre Cea- 
pura + Ladislau Lovrenschi) 
7:18,06; 4 rame f.c.: 1. R.D. Ger
mană 6:08,69, 2. România (Victor 
Albeș, Dumitru Grumezescu, Ni
colae Popa, Gheorghe Chihaia) 
6:16.36 ; feminin : 4+1 vîsle : 
1. R. D. Germană 3:13.90, 2.

LONDRA, 21. — Turneul de 
tenis de la Wimbledon a con
tinuat ieri cu primele partide 
ale probei de simplu femei. 
Ciștigătoarea de anul trecut,

Ilie Năstase, pe faimosul gazon 
londonez

Telefoto : A.P.-AGERPRES 

americanca Chris Evert, a învin
s-o cu 6—0, 6--3 pe compatrioa
ta sa Ruta Gerulaitis. Rose
mary Casals a cîștigat cu 6—3,
6—1 la T. Hartfort, iar Joane 
Russel a întrecut-o cu 8—6, 6—2 
pe Sue Mappin. Iată și rezul
tatele altor întilniri : Virginia 
Wade — Jo Durie 6—2, 6—2 ; 
Brigitte Cuypers — Regina Mar- 
sikova 6—0. 6—4 ; Kathy May 
— Linda Mottram 6—3, 6—1 ;

TURNEE 
INTERNAȚIONALE 

DE SAH»
LA SINAIA a inceput tradi

ționalul turneu internațional fe
minin de șah al României. La 
actuala ediție, întrecerea reu
nește jucătoare din șapte țări, 
printre participante aflîndu-se 
o mare maestră internațională 
și șase maestre internaționale.

Ordinea pe tabel este urmă
toarea: 1. Milivojevici (Iugosla
via), 2. Nechifor, 3. Ghindă, 4. 
Chiș, 5. Mureșan, 6. Ivanka 
(Ungaria), 7. krumova (Bulga
ria), 8. Grosch (Ungaria), 9. Si
kora (Polonia), 10. Polihroniade, 
11. Feustel (R.D.G.), 12. Seme
nova (U.R.S.S.), 13. Bogdan, 14. 
Vokralova (Cehoslovacia).

Iată și rezultatele: Milivoje
vici — Vokralova 0—1, Nechi
for — Bogdan 0—1, Ghindă — 
Semenova 0—1, Chiș — Feustel, 
Mureșan — Polihroniade, Ivan
ka — Sikora, Krumova — 
Grosch, remize (runda I); Se
menova — Chiș 1—0, Sikora — 
Krumova 0—1, Milivojevici — 
Nechifor 0—1, Bogdan — Ghin
dă, Feustel — Mureșan, Poli
hroniade — Ivanka, remize 
(runda a doua).

Conduce Semenova, cu 2 
puncte.

•te
LA SATU MARE începe cea 

de a doua ediție a turneului 
internațional, organizat de Co
misia județeană de șah. Pe lis
ta participanților figurează cină 
invitați de peste hotare: Gheor- 
ghiev (Bulgaria). Kozma (Ceho
slovacia), Haritver (Canada), 
Bellon (Spania) și Kapustasz 
(Ungaria). Din partea țării noas
tre participă : Ciocâltea, Troia- 
nescu. Ghindă, Ungureanu, Pav
lov, Fischer și I. Szabo.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Torino a în

ceput meciul triunghiular mascu
lin Anglia — S.U.A. — Italia. Re
zultate înregistrate în prima zi : 
800 m — Robinson (S.U.A.) 1:46,9 ; 
înălțime — Fields (S.U.A.) 2,18
m ; ciocan — Orlando (Italia) 
70,10 m ; 10 000 m — Fava (Italia) 
28:20,9 ; 100 m — Williams
(S.U.A.) 10.28 ; 400 mg — Walker 
(S.U.A.) 49,77. Paralei se desfă
șoară întîlnirea feminină Italia 
— S.U.A. In proba de 400 m, Rita 
Bottiglieri a stabilit un nou re-

„REGATEI GRUNAU"
Bulgaria 3:20.02. 3. România
(Felicia Afrăsiloaia, Maria An- 
done, Mariana Catanâ, Aneta 
Marin și Elena Giurcă) 3:22,50 ; 
4+1 rame : 1. R. D. Germană 
3:20,82,. 2. U.R.S.S. 3:24.55, 3. 
România (Marlena Predescu. 
Florica Petcu. Elena Avram, 
Angelica Chertic + Elena Giur
că) 3:25,98.

Wendy Turnbull — Heidi Ester- 
lehner 6—2, 6— 1 ; Belinda 
Thompson — Erin Dignam 2—6,
7—5, 6—1. Printre jucătoarele
care n-au luat încă startul se 
află și româncele Virginia Ru- 
zici și Florența Mihai.

în concursul masculin, după 
Tanner, un al doilea cap de 
serie a fost eliminat In primul 
tur i americanul Harold Solo
mon, care a pierdut cu 5—7, 
6—4, 5—7, 5—7 în fața compa
triotului său Steve Docherty. 
Alte rezultate : Connors — Le
wis 6—3, 6—2, 6—4. V. Amritraj
— Stewart 4—6, 6—4. 6—3. 7—5; 
Dowdeswell — Feaver 6—1, 
2—6, 2—6, 6—1, 6—3; Dent — 
Lofgren 6—1, 6—2, 6—2, Tim 
Gullikson — Krulevitz 6—2, 
6—4, 6—3, Ramirez — Fleming
6— 4, 3—6, 6—2, 6—3; MacEnroe
— El Shafei 6—0, 7—5, 6—4;
Simpson — Scanlon 6—3, 7—5,
7— 5 ; Ruffels — Taylor 7—5,
8— 6, 2—6, 9—7,

Comentarii continuă să sus
cite rezultatele înregistrate 
luni, in ziua inaugurală a com
petiției. Este subliniată surprin
zătoarea înfrîngere a Iul 
Roscoe Tanner (favoritul nr.

SPORTUL CEHOSLOVAC
ÎȘI LĂRGEȘTE ARIA

- N®te de d?um -
Chiar si fulgu

ranta trecere a ca
ravanei „Cursei 
Păcii" îl dă posi
bilitatea reporteru
lui să-șl noteze sau 
să memoreze noi
le trepte urcate 
de mișcarea spor
tivă din Ceho
slovacia prietenă, 
în încercarea sa 
hotărîtă de a se 
diversifica si de 
a cuprinde, In 
desfășurarea dife
ritelor întreceri 
populare, mase tot 
mal largi de ti
neri și tinere.

La intrarea sta
dioanelor din Mla
da Boleslav, Usti 
nad Labem, Soko
lov și Praga mii 
de biciclete „Fa
vorit" — marcă 
cehoslovacă ce si-a 
cucerit un bun re-
nume — își aștep
tau posesorii deveniți, pentru rf- 
teva ore, spectatori ai „Cursei 
Păcii". Un. coleg de breaslă îmi 
relata, cu evidentă bucurie, a- 
vîntul pe oare l-a luat spartul 
cu pedale In Cehoslovacia. A- 
nual se organizează mii de în
treceri pentru copii, precum și 
sute de curse pentru diferitele 
categorii de sportivi clasificați. 
Din acest număr în creștere 
de adepți ai sportului care, de 
peste 100 de ani. se află în 
grațiile tineretului. vor fi se
lecționați viitorii performeri, 
continuatori ai tradiției succe
selor lui Jan Vesely si Jan 
Smolik.

în cele cîteva orașe în care 
caravana ciclistă a făcut po
pas. am asistat la Incîntătoare 
serbări sportive, în care capul

cord italian — 52,24. Alte rezul
tate : 100 m — Morehead (S.U.A.) 
11,35 ; 3 000 m — Gargano (Italia) 
9:10,8 ; 800 m — Brown (S.U.A.) 
2:03,6 ; lungime — McMillan 
(S.U.A.) 6,49 m.

BASCHET • După zece etape, 
în „Cupa Intercontinentală" con
duce echipa U.R.S.S., cu 18 puncte 
(8 jocuri cîștigate, 2 pierdute), 
urmată de formațiile Italiei, Bra
ziliei șl iugoslaviei — 16 p. S.U.A. 
— 15 p (un meci mai puțin dis
putat). • Echipa Italiană Forst 
Cantu și-a început turneul în Ar
gentina, jucînd la Buenos Aires 
cu formația Ferrocarril Oeste. 
Oaspeții au obținut victoria cu 
87—84 (45—43).

VOLEI • Selecționata mascu
lină a R. P. Chineze, aflată în 
turneu în Iugoslavia, a susținut 
la Belgrad un meci amical cu 
echipa reprezentativă a țării gaz
dă. Voleibaliștii iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 
3—1 (2, 12, —10. 6). s Echipa fe
minină a U.RS.S. șl-a inceput 
turneul în Japonia, evo-luînd la 
Tokio în compania selecționatei 
nipone. Victoria a revenit gazde
lor cu 3—0 (12, 8, 8). 

4), care iese din concurs în 
fata talentatului Davis-cupman 
englez John Lloyd. Semifinalist 
la ediția trecută (cind îl eli
minase Pe Connors), americanul 
se afla acum în partea de ta
blou a lui Năstase, cu care ar 
fi urmat să se întilnească „în 
sferturi". Pe de altă parte. Ilio 
Năstase a avut în tînărul Tom 
Gullikson (21 ani) un adversar 
ambițios și uneori incomod, 
mai ales din cauza jocului său 
de „stîngaci". Campionul ro
mân i-a cedat al treilea set, 
dar a cîștigat de o manieră con
vingătoare pe celelalte (6—2, 
6—1. 3—6. 6—3). Frații gemeni 
Tim și Tom Gullikson, origi
nari din Wisconsin (S.U.A.), 
sînt revelația ultimelor tur
nee desfășurate pe continent. 
Primul — care joacă cu dreap
ta — a fost învins greu de 
Năstase, în cinci seturi la Ro
land Garros. în turul al doilea 
al probei de simplu. Năstase 
Intilnește -miercuri (n.r. azi) pe 
A. Pattison.

Deși creditat cu nr. 6 pe 
lista favoriților. Ilie Năstase 
este apreciat mai sus in pre
ferințele publicului.

Caravana „Cursei Păcii" (echipa Cehoslova
ciei a ocupat locul III la această edifie) la 

start.

de afiș l-au deținut ansamblu
rile de gimnastică.

Se înmulțește numărul sta
dioanelor de iarnă, cu siguran
ță pentru a asigura „schimbul 
de ștafetă" al actualilor cam
pioni ai lumii la hochei. iar 
spre piscine se îndreaptă, în 
fiecare vară, sute și sute de 
mii de tineri. Tenisul — în 
care „șefi de coloană" sînt 
Jan Kodes și Jiri Hrebec — își 
face tot mai mult loc în visu
rile de glorie sportivă ale ce
lor ce învață acum abc-ul miș
cării în aer liber.

Fără îndoială, nu numai ac
tivitatea competitională. nu nu
mai Intilnirile cu tabele de 
marcaj formează esența spor
tului cehoslovac. Șoselele 
„Cursei Păcii" au străbătut 
înălțimi montane, au tăiat in 
felii păduri seculare, au urmat 
cursul apelor. Aproape pretu
tindeni am întîlnit tabere ale 
tineretului, i-am văzut pe a- 
matorii de drumeții făcîndu-și 
loc prin desișul pădurilor. Pe 
Elba, dar nu numai pe ea, 
sute de ambarcațiuni, cu și 
fără pînze, îi purtau pe ama
torii sporturilor nautice spre un 
tel numai de ei știut. în zonele 
care împrejmuicsc orașele se 
nasc, în fiecare an, complexe 
sportive nepretențioase. gazde 
bune pentru exuberanta copii
lor și a tinerilor.

Amatorii de sport din Ceho
slovacia îi cunosc bine și-i pre
țuiesc Pe reprezentanții sportu
lui din România Contribuie la 
aceasta marele număr de în- 
tîlniri bilaterale în diferite ra
muri sportive, succesele de re
zonantă mondială obținute an 
de an de tricolori. în mod si
gur, sportul își aduce modesta, 
dar continua sa contribuție la 
cimentarea tradiționalei prie
tenii dintre tinerii din cele 
două țări socialiste.

Hristache NAUM
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