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V ictoria
— Dupd succesul

Griviței Roșii•* «i

in „C. C.E.“

la rugbi —
0—0 I Un succes categoric, indiscutabil, 
scor care putea să ia proporții dacă, așa 

ti se știe, francezii nu abandonau întrece- 
. Cronica meciului, a reliefat superiorita- 
evidentă a echipei Grivița Roșie, ciștigă- 

ire a „Cupei campionilor europeni". Dar, 
cuvin a fi spuse și alte lucruri...

•’oate ar trebui început cu tradiția rugbiu- 
grivițean, cu pasiunea muncitorilor și in- 

îerilor uzinei pentru acest sport bărbătesc, 
care forța trebuie armonios conjugată cu 
î mai delicate și subtile execuții tehnice. 
: ani de zile, Grivița Roșie ia parte la asal- 
I pe care rugbiul rominesc îl dă pentru

DAN G1RLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Citiți in paginile 4-5

Itinerar sportiv 
pe meleaguri ploieștene

Pagini realizate de Dan Girleșteanir 
și Constantin Alexe

0 nouă promoție de instructori sportivi 
pentru asociațiile din satele regiunii Bacău

Ultimele 
știri 
externe
RECORD EURO
PEAN LA 4x100

La Paris, în cadrul 
unui concurs interna
țional de atletism, e- 
chipa de ștafetă 4x100 
m a Franței (Brugier, 
Leidebeur, Piquemal, 
Delecour) a stabilit un 
nou record european 
al probei, cri timpul 
39,3. Performanța este 
cu 0,1 sec. mai bună 
ca vechiul record euro
pean deținut de echipa 
U.R.S.S. și la 0,2 sec. 
de recordul mondial 
care aparține atleților 
americani.

TN „CUPA DAVIS"

Sferturile de finală 
ale zonei europene din 
„Cupa Davisu au dai 
următoarele rezultate: 
Anglia — Iugoslavia

3— 2, Franța — Africa 
de sud 3—2, R.F. Ger
mană — Danemarca
4— 1, Suedia — Italia 
3—1. De notat că te
nis menii francezi au 
refăcut un handicap da 
0—2, în semifinale se 
întîlnesc : Anglia — 
Franța, R.F. Germană 
— Suedia..

Miercuri, pc patinoarul 
artiiicial „23 August" 
Intilnirea de lupte 
(clasice și libere) 

ROMÎNIA-JAPONIA
Meciuri de marc atracție

Calificarea unui număr sporit 
de instructori sportivi pentru 

î asociațiile sătești, urmărirea- și 
I îndrumarea activității lor con- 
stituie una dintre principalele 
îndatoriri ale organelor UCFS, 

■ o condiție de bază a dezvoltării 
; activității sportive în mediali 
| rural. Printre consiliile UCFS 
I care se ocupă cu simț de răs- 
i pundere de rezolvarea acestei 
importante sarcini se numără și 

| cel al regiunii Bacău. Recent, 
I 89 de tineri și tinere din comu- 
| nele regiunii au absolvit cursul 
de calificare sportivă organizat

lată-l pe reprezentantul nostru I. Dinu (dreapta) în plină ofensivă 
In partida cu olandezul W. Gerlach (In pag. a 2-a. comentarii după 
int Unirea de box Rominia—Olanda).

F»to î P. Ramoșan

Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R.P.Romînâ
r
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muncii și
4»

a voinței!

Vă rugăm, faceți loc!
desen de Neagu Radulescu

la Slănic, devenind astfel in
structori de nădejde ai asocia
țiilor din care fac parte. Expe
riența pozitivă acumulată cu 
acest prilej poate fi de iun real 
folos și celorlalte consilii regio
nale UCFS și de aceea ne pro
punem să o generalizăm prin 
intermediul ziarului nostru.

La buna reușită a cursului de 
la Slănic a contribuit, în pri
mul rînd, selecționarea judici
oasă a viitorilor instructori spor
tivi. Pe baza indicațiilor și a 
cifrelor de plan stabilite din 
timp de către biroul regional și 
cu ajiutorul efectiv al acestuia, 
consiliile raionale UCFS au se
lecționat din asociațiile sportive 
sătești tineri pe care i-au pro-

VIRGIL ALBESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

^iiiiiiiiiniiiiiijiiiiiiiiiînniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniH’

ACTUALITATEA
JOI - CUPLAJ PE STADIONUL 

REPUBLICII
Iubitorii fotbalului din Capitală vor putea 

asista joi la un interesant cuplaj, programat 
pe stadionul Republicii. In jocul „vedetă", de 
la ora 18, se întîlnesc echipele de categorie 
A, Steaua și U. T. Arad, (meci restanță), 
iar în ..deschidere" de la ora 16,15, selecțio
nata de juniori a Capitalei, va primi replica 
formației Metalul București.

SE DESCHIDE UN CURS 
PENTRU ARBITRI DE BOX

înscriși la cursul 
pentru arbitri de 
box. Cursul începe 
în ziua de 19 iunie, 
orele 19, în sala 
clubului Construc
torul din str. Lo
gofăt Luca Stroici 
nr. 13, raionul 1 
Mai.

Comisia de box a 
orașului București 
anunță că în ziua 
de 16 iunie, între 
orele 17—19, la ca
binetul medical din 
str. Bucur nr. 4, 
raion N. Bălcescu, 
are loc vizita medi
cală a candidaților
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Bilanț „C.C.E." 1964
R 0 M I N I A 

PE PRIMUL IOC
„Cupa Campionilor Europeni14 a de

venit o competiție tradițională pentru 
sportul continental. De 10 ani, la diver
sele dispute organizate la numeroase dis
cipline sportive au luat parte tot mai 
multe echipe campioane ale țărilor euro
pene, întrecerile fiind urmărite cu foarte 
mult interes de milioane și milioane de 
iubitori ai sportului.

In anul 1964 „C.C.E.4’ a fost organi
zată Ia 6 ramuri sportive : handbal în 7 
fete, volei băieți și fete, baschet băieți 
și fete, tenis de masă băieți și fete, fot
bal și rugbi.

DIN TOTALUL CELOR 9 CUPE 
PUSE IN JOC, ÎN ACEST AN, 4 AU 
FOST CUCERITE DE SPORTIVII DIN 
R-P. ROMÎNA. Acordînd cîte 2 puncte 
echipelor cîștigătoare și cîte 1 punct 
celorlalte finaliste, avem următorul cla
sament general pe națiuni:

1. R. P. ROMÎNÂ 8
2—3. R.D. Germană 3
Spania 3
4—6. Bulgaria 2
Italia 2
U.R.S.S. 2
7—8. Cehoslovacia - 2
Ungaria 2
9—II. Danemarca 1
Franța 1
Iugoslavia 1
Tată acum bilanțul ediției 1964 

a „C.C.E."
Handbal femei : RAPID BUCUREȘTI 

— I.F. Helsingor (14—13).
Tenis masă femei: VOINȚA BUCU

REȘTI—Vorbs Meteor Budapesta (5—0).
Volei fete : LEVSCHI SOFIA — Dy

namo Berlin (3—J03—0).
Volei bărbați: S.K. LEIPZIG — Mla- 

dost Zagreb (3—1, 3—1).
Baschet femei: T.T.T. DAUGAVA 

RIGA—Spartak Sokolovo Praga (63—58, 
40—43).

Baschet bărbați: REAL MADRID — 
Spartak Brno (99—110, 84—64).

Tenis masă bărbați: C.S.M. CLUJ — 
Vasutasepitok Budapesta (5—4).

Fotbal : INTERN AZION ALE MI
LAN — Real Madrid (3—1).

Rugbi : GRIVIȚA ROȘIE BUCU
REȘTI — Stade Montois (10—0).

Campionatul

republican

de călărie

— obstacole
Cristian Țopescu. 
(Steaua) — cu A- 
mara ■— sărind u- 
nul din obstacolele 
parcursurilor de ca
tegorie semiușoară. 
Citiți amănunte in 

pag. a 6-a.

Foto:
V. Secâreanu-

Brașov

MÎINE,
CONSTRUCTORUL-PROGRESUL,

LA RUGBI
Mîine, de la ora 

17,30, se va dis
puta — pe stadio
nul Constructorul 
— jocul restanță 
dintre Constructo-

Duminică

rul și Progresul, 
partidă din campio
natul categoriei A. 
Meciul va fi arbi
trat de St. Constan- 
tinescu.

........... ....la Onești
FAZA A III-A A CAMPIONATULUI 

REPUBLICN DE MOTOCROS
Duminica 21 iunis, la ora 9, va avea loc la 

Onești iaza a III-a a campionatului republican dș 
motocros. La startul probelor se vor alinia cei 
peste 80 de motocicllști înscriși, printre cate: 
M. Pop, Tr. Macarie și I. Popa (Dinamo); Gh. 
Ion, M. Dânescu și E. Keresteș (Steaua); Cr. Da
vids, V. Savin și D. Vasllescu (Metalul), O. Puiu, 
O. Ștefani și I. lonescu (St. roșu Brașov), P. Fis
cher, K. Baulenstrauch, și B. Dovids (Voința Si
biu), W. Hirshvogel, FI. Bejan șl E. Husar (C.S.M. 
Reșița), C. Caman și M. Termentu (Poiana Cimpt- 
na), I. Lâzâiescu și St. Balog (Energia Cîmplna) 
și alții.

SPORTIVA
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■ Rcategoria
turului campiona- 
categoriei A. du- 

______ _ .. disputat trei jocuri — 
toate în București. într-o partidă deo
sebit de importantă pentru ultimele 
locuri ale clasamentului, metalurgiștii 
buciireșteni au obținut prima victorie 
«din campionat, învingând cit 8—6 pe 
[Ancora Galați. Cele trei puncte cuce
rite de Gloria vor produce —să spe
răm — un reviriment în evoluția vi
itoare a acestei echipe, care cu un an 
înainte se număra printre formațiile 
fruntașe.

Cuplajul de pe stadionul Steaua a 
ioferit spectatorilor două jocuri com
plet diferite ca nivel tehnic, dar ase
mănătoare în ceea ce privește... incerti
tudinea reaaltatului final. Campionii 
ide anul trecut, rugbiștii de la Steaua, 
eu câștigat în fața formației CSMS 
Iași, dar după ce au fost conduși cu 
3—0 (Mattievschi -— lovitură de pe
deapsă). Militarii au egalat datorită 
lui Mateesen (lovitură, de picior că
ruță) și tot prin acesta ara obținut și 
punctele victoriei (lovitură de pedeap
să). Meciul a fost destul de confuz, 
ambele echipe au practicat un joc în-

în ultima etapă a 
tuliiii republican al 
«ninică s-au

cliis, fără orizont, nespectaculos. în cea 
de a doua partidă s-au înlîlnit Dinamo 
București și Rulmentul Bîrlad. Meci 
frumos, jucat la mină, cu multe încer
cări de a se ataca cu liniile de trei- 
sferturi. Au cîștigat dinamoviștii în ul
timele... secunde, prin încercarea rea
lizată — foarte spectaculos — de aripa 
Dragomir.

După cum am anunțat, două partide 
au fost amânate : Știința Petroșeni — 
Grivița Roșie și Constructorul — Pro
gresul, iar meciul Știința Cktj — Ști
ința Timișoara, disputat anterior, s-a 
încheiat cu victoria clujenilor : 6 —0. 
Lirmează să se mai dispute partidele 
Dinamo — Grivița Roșie și CSMS Iași 
— Știința Cluj. Pînă atunci, clasamen
tul turului campionatului categoriei 
arată astfel:

1. Steaua
2. Dinamo
3. Grivița Roșie
4. Progresul
5. Constructorul
6. Rulmentul Bîrlad
7. Silința Cluj
8. CSMS Iași
9. Știința Tim.

10. Gloria
11. Ancora Galați
12. Știința Petroșeni Demian și Dauga în luptă pentru balon

Foto : I. Mihăică

11 8 3 0 144: 38 30
10 9 1 0 174: 29 29

9 7 1 1 159: 45 24
10 4 4 2 59: 45 22
10 5 1 4 82: 77 21
il 3 3 5 51: 61 20
10 4 1 5 45:112 19
10 3 2 5 44: 54 18
11 3 0 3 52-137 17
11 1 4 6 60:118 17
11 2 1 8 52:191 16
10 2 1 7 37: 52 15

I

VICTORIA MUNCII SI A VOINȚEI!a J

A" (Urmare din pag. 1)

românesc îl dă pentru consacra- 
mondială. Pentru că, de fiecare

rtlgbiul 
rea sa 
dată, în echipa reprezentativă a țării 
— neînvinsă de opt ani — se aliniază 
si multi dintre jucătorii Griviței Roșii: 
•Viorel Moraru, Radu Demian, Mircea 
Rusu, Costel Stănescu, Valeriu Irimes- 
eu, Mihai Wusec...

Duminică, Grivița Roșie s-a aflat în 
fața unui mare examen. Calificativul 
„excelent" este meritat. Penta cuceri
rea lui, rugbiștii Griviței art muncit 
cum poate n-au muncit niciodată. Cu 
pasiune, cu voință, cu dîrzenie. Lecția 
de aotuTi doi ani de pe stadionul din 
Ștefan oel Mare, cînd -— în finala ace
leiași competiții — jucătorii noștri au 
pierdut în fața formației Beziers, a 
prins bine. Nu s-au căutat atunci ex
plicații secundare. Nu s-a spus, așa 
cum se mai obișnuiește uneori, că „ar
bitrul a fost de vină", că „...dacă tere
nul era..." Concluziile au fost exigente, 
aspre, dar pe deplin reale. „Echipa nu 
s-a pregătit cu toată seriozitatea și, în 
consecință, nu a putut să depășească 
un adversar care a fost mai bun" — 
ne declara atunci Viorel Moraru. Cu 
sportivitate, cu respect față de valoa
rea adversarului, cu hotărîrea de a nu 
ascunde lipsurile din pregătire în spa
tele unor pretexte oarecare. Și, de-a- 
ittnci, s-a muncit altfel. Fără „mof
turi", fără absențe, fără a subaprecia 
nici unul din elementele pregătirii.

Am aplaudat duminică din tribune 
curajoasa încercare realizată de Oble- 
menco și ne-am reamintit că pînă nu 
ide mult se spunea că mijlocașul Gri
viței este un jucător excelent, dar 
prea... fricos. Dezmințirea de duminică 
nu este întâmplătoare. Impetuozitatea 
lui Oblemenco este rezultanta unei 
munci temeinice de pregătire, a unei 
idepline înțelegeri a sarcinii importante

ce-i revine în mecanismul echipei. Luni 
de muncă intensă i-au dat și lui Mir
cea Iliescu acea vitalitate care a im
presionat, acea forță de a stopa ba
loanele în faze neclare inițiate de ad
versari tocmai pentru a cîștiga teren. 
Fără îndoială că o victorie a muncii 
și a voinței a fost și acea entuziastă 
dăruire colectivă a pachetului de înain
tași, a cărui luptă pentru fiecare ba
lon, pentru cucerirea fiecărui metru de 
teren spre buturile franceze, a fost cu 
totul remarcabilă, oferind tin exemplu 
de dîrzenie, de spirit de echipă. Este 
greu de făcut evidențieri după o par
tidă în care începînd cu fundașul Iri- 
mescu și încheind cu jucătorii primei 
linii (Grigoriu, Manole, Rădulescu) 
toți cei 15 purtători ai tricourilor Gri- 
viței Roșii s-au întrecut în a da totul 
pentru victoria echipei.

Firește, ne-a bucurat debutul Griviței 
Roșii în această a doua ediție a „Cupei 
campionilor europeni", încheiat cu vic
toria la scor realizată în compania rug- 
biștilor marocani (29—3) fi. mai de
parte, calificarea în finală după succe
sul repurtat în fața campioanei R.F. 
Germane, Viktoria Ilanovra (17—6). 
Rezultatele arătau că în acest an echi
pa noastră a acordat toată atenția cu
venită pregătirii pentru participarea la 
„Cupa campionilor europeni". Victoria 
de duminică are însă o importanță 
deosebită, dată fiind va l «arca unanim 
recunoscută a echipei Stade Montois, 
considerată drept cea mai omogenă și 
cea mai eficace formație franceză în 
care activează ninlți jucători de bază 
ai reprezentativei Franței. Este prima 
victorie a rugbiului romînesc într-o 
mare competiție oficială și maniera în 
care ea a fost obținută este convingă
toare în ceea ce privește eforturile de
puse de fiecare jucător în parte, de 
antrenorii N. Pădureanu și Viorel Mo-

raru, care s-au ocupat de pregătirea 
echipei, precum și în ceea ce privește 
grija manifestată de biroul F.R.R. pen
tru ca Grivița Roșie să poată avea 
această competiție o comportare la 
velul prestigiului ridicat, de care 
bucură rugbiul romînesc în 
ter-nâționaiă.

Formația Grivița Roșie (căpitan : 
Dan Stoenescu) își înscrie 
mele pe lista cîștigătorilor „Cupei cam
pionilor europeni"; un strălucit succes 
care încununează o muncă plină de 
pasiune, o putere de luptă și o pregă
tire complexă exemplară. Un succes pe 
care Grivița Roșie, toate celelalte e- 
chipe și toți jucătorii fruntași din țara 
noastră au datoria de cinste să-l conso
lideze în viitor I

arena

în 
ni
se 

in-

astfel nu-

O verificare utilă
a „olimpicilor"

confruntare interna- 
an a primei noastre 

reprezentative — meciul cu selecționata 
Olandei — a constituit pentru pugiliștii 
noștri, fruntași un nou și foarte util 
examen de verificare a stadiului de 
pregătire în etapa actuală. Era intere
sant de văzut în ce măsură Componențiî 
lotului olimpic și-au îmbunătățit pregă
tirea -.de Ja meciurile cu reprezentativa 
RP.D. Coreene, disputate, după cum se 
știe, cu aproape două luni in urmă.

Este cunoscut faptul că în echipa noa
stră s-au făcut, în urma disputării 
campionatului, unele remanieri. Au apă
rut în formație nume noi, ca M. Cîr- 
ciumaru (Chimia Onești), I. Hodoșan 
(C.S.M. Reșița), Șt. Coian (Construc
torul I.C.O.R- Galați) și Gh. Negrea 
(Progresul)

Olimpicii care au evoluat sîmbătă pe 
stadionul Dinamo au manifestat, în 
general, o iormă satisfăcătoare, uneori 
bună. Ne vom opri, pe scurt, asupra 
fiecăruia dintre componenții formației 
noastre olimpice.

N. Puiu, pe linia ultimelor sale evo-. 
iuții, s-a prezentat și de data aceasta 
intr-o formă remarcabilă. El a mani
festat aceeași vitalitate, la care a adău
gat și un plus de precizie în acțiuni. 
Puiu va trebui însă să nu-și mai iro 
sească energia cu lovituri ki blocaj.

Anumite progrese, mai cu seamă de 
ordin tehnic, a realizat și C. Buzuliuc- 
Loviturile sale în atac sint mai varia’e, 
mai precise, urmarea unei mai mari 
încrederi în forțele proprii. Ceea ce 
ne-a surprins însă neplăcut (și aceasta 
nu numai acum) a fost lipsa de resurse 
pentru finalul ultimei reprize. Cum se 
explică această situație? După părerea 
noastră, cauza este lipsa unei dozări 
judicioase a efortului, sau a unei pre
gătiri fizice corespunzătoare care să-i 
permită să mărească ritmul de luptă 
la sfîrșitul fiecărei reprize, în special 
in ultima.

Noul reprezentat la categoria semi- 
ușoară, M. Circiumaru, a produs din 
nou o surpriză plăcută spectatorilor,

Cea de a doua 
țională din acest 
reprezentative

bucureșteni și. . . antrenorilor. Pose
sor al unei tehnici corespunzătoare, 
Cîrciurnarit a manifestat o bună pre
gătire fizică și o mare putere dc luptă. 
1. Dinu, deși n-a dat deplină satisfac
ție, a realizat, totuși, în ultimul. timp, 
un progres însemnat- Cu mult mai mul
tă maturitate acționează în ring, și 
„seniimijlociul" C. Niculescu, la care 
se observă o evidentă îmbunătățire a 
tehnicii și o pregătire fizică ireproșa
bil... Despre comportarea lui 1. Hodo- 
ș’an — învins prin abandon în prima 
repriză — nu putem face comentarii. 
Ceea ce avem de spus deocamdată, este 
că un om care n-a fost verificat în 
prealabil nu trebuia încercat într-un 
meci internațional.

Cu toate că a ciștigat înainte de li
mită, V. Badea a dovedit, în prima re
priză, lipsă de orientare tactică. Atunci 
cînd —bine sfătuit din colț— și-a va
lorificat „arma", stîngă, meciul s-a ter
minat. Ne-a surprins plăcut comporta
rea „mijlociului" M. Mariuțan la rea
pariția sa în fața publicului bucureș- 
tean. Foarte bine pregătit fizic, deosebit 
de combativ, Mariuțan și-a organizat 
cu multă iscusință atacurile, concreti- 
zînd forța loviturilor sale printr-o vic
torie înainte de limită. Șt- Cojan n-a 
mai mers pe linia ascendentă din ulti
ma vreme, fiind prea static și acționînd 
lent. Nu este mai puțin adevărat că 
adversarul său, R. Lubbers, a fost 
unul dintre cei mai valoroși pugiliști ai 
formației olandeze. Cît despre Gh. Ne
grea, se poate spune că tinde să-și re
capete forma din zilele sale de glorie. 
Ni se pare însă că ar putea da un ran
dament mult m'ai mare la categoria 
care l-a consacrat.

în concluzie, considerăm că repre
zentativa Olandei a fost un partener 
bun, cu individualități de valoare, care 
ne-a dat posibilitatea să ne formăm o 
imagine mai clară cu privire la stadiul 
actual de pregătire a olimpicilor.

M1HAI TRANCA
R. CALĂRAȘANU

De la start
RECORD REPUBLICAN 

LA PENTATLON
Pregătindu-se pentru decatlon, re

cordmanul țării, Kurt Sokol, a partici
pat la sfîrșitul săptămînii trecute la un 
concurs de pentatlon. întrecerea a avut 
loc la Oradea cu prilejul etapei re
gionale a campionatelor de juniori. So
kol a avut o evoluție promițătoare și 
a reușit să stabilească un nou record 
al țării: 3328 p (v. r. îi aparținea din 
1962 cu 3090 p). El a obținut urmă
toarele rezultate : disc -— 45,56; lungi
me — 6,39 m; 200 m — 23,3; suliță 
— 58,25; 1500 m — 4:28,1.

La etapa regională a juniorilor au

O nouă promoție de instructori sportivi 
pentru asociațiile din satele regiunii Bacău

( Urmare din pag. 1)

acordat atenție,pus pentru curs. S-a
în primul rînd, asociațiilor care nu a- 
veau instructori sportivi, precum și ce
lor cu un volum mare de activitate, 
întreaga muncă de selecție s-a desfă
șurat sub conducerea și îndrumarea co
mitetelor raionale de partid, a comite
telor și organizațiilor de partid din 
comune, G.A.C. și G.A.S. și în colabo
rare cu organele și organizațiile U.T.M. 

Dintre cei 89 de cursanți oare au 
urmat și absolvit cursul de instructori 
sportivi de La Slănio, 85 sânt țărani co
lectiviști care muncesc efectiv în G.A.C. 
Printre ei se numără 24 de tinere co
lectiviste care își vor aduce, fără în
doială, o prețioasă contribuție în atra
gerea femeilor în activitatea sportivă 
de la sate.

O atenție deosebită a fost acordată 
organizării cursului, încadrării lui cu 
cadre calificate, ou experiență în con
ducerea procesului de învățămînt.

Cu ajutorul calificat al acestora, 
cursanții ara reușit să-și însușească, în 
eadrul expunerilor, al consultațiilor, al 
seminariilor și îndeosebi cu prilejul aC- 

. tivităților practice — cărora li s-au 
acordat cea mai mare parte din timp 
F— prețioase cunoștințe organizatorice

SPORTUL POPULAR
Pog. a 2-a 4462

și tehnice din domeniul activității spot ■ 
tive. în cele 10 zile cit a durat cursul, 
instructorii au fost calificați pe ra. 
muri de sport, după c.im urmează t 
toți cei 89 de cursanți, la atletism — 
alergări (viteză, demifoitd) greutate, 
disc, săritură în lungime, cursa ou ob 
stacole ; 29 de cursanți la fotbal (se
lecționați pe baza înclinațiilor și a 
practicii anterioare), 39 de cursanți 
(băieți și fete) la volei și 21 la baud 
bal. S-a urmărit ca fiecare cursant să 
fie, în primul rînd, un bun ouuoscătot 
al regulamentelor ramurilor de sport 
respective, să știe să execute corect 
procedeele tehnice de bază, să știe 
arbitreze și să organizeze echipe 
competiții sportive.

Strădaniile conducerii cursului 
fost încununate de succes. Mediile, 
cordate cu exigență, ca l.a școală, în
scrise în carnetele noilor instructori 
sportivi băcăuani, oglindesc ou priso
sință aceasta. Nouă cursanți au obținut 
media generală 10, iar alți 72 mimai 
medii de la 7 în sus. Printre instruc
torii cei mai bine pregătiți se numără 
Elena Macanu — colectivistă slin co
muna Cățălești, raionul Bacău, Elena 
Căl-dăraru — colectivistă din comuna 
Coțofenești raionul Adjud, Gheorghe 
Climescu — colectivist din corn. Păn- 
cețti, Gheorghe Sirbu — colectivist din 
comuna Pângărești raionul Tg. Ocna 
IA

să
«<

au

...A trecut puțină vreme de când în 
frumoasa stațiune Slănic s-au stins ui- 
timele ecouri ale activității tinerilor 
colectiviști băcăoani care își însușeau 
tainele sportului. în prezent, noua 
promoție de activiști sportivi a și în
ceput să împărtășească tinerilor colec
tiviști cunoștințele prețioase acumulate 
la cursul de calificare, adueîndu-și tot
odată și contribuția la huma organizare 
a întrecerilor Spartachiadei republi
cane și a concursului pentru Insigna 
de polisportiv. Desigur, le lipsește încă 
experiența practică. îndrumați însă și 
sprijiniți în permanență de activiștii 
consiliilor raionale, de profesorii de 
educație fizica, de antrenori etc., ei vor 
crește de La o zi Ia alta, devenind cu 
timpul cadre de nădejde ale mișcării 
noastre sportive.

Și, în sfârșit, pe lângă evidențierea a- 
Cestor rezultate pozitive, o observație 
și o sugestie în același timp. Conside
răm că biroul consiliului regional UCFS 
Bacău nu a procedat bine orientîil- 
du-se aproape exclusiv — în selecțio
narea actualei promoții de instructori 
sportivi sătești — spre tinerii coleO' 
tiviști în vârstă de 19—20 de ani.

Era mai bine ca marea majoritate a 
cursanților să fie selecționată din rân
dul colectiviștilor cu armata 
care și-ar fi putut deșfășnra 
multă perspectivă activitatea 
strutter aportiv în asociațiile

făcută, 
cu mai 
de in- 

(«tefti.

ATLETISM
la sosire
participat peste 200 de 
atleți din Oradea, Beiuș, 
Salonta, Alejd Marghita 
etc. Cu această ocazie au 
fost înregistrate noi re
corduri ale regiunii Cri- 
șana: Margareta Costin 
— 3660 p la pentatlon 
(rec. reg. senioare și ju
nioare), Andrei Deac — 
22,8 pe 200 ni (seniori 
și juniori) și Lucian Gro
za — 12,76 nj la triplu 
salt (rec. juniori II).

ALTE REZULTATE LA 
CONCURSUL DIN 

BUCUREȘTI

. In cadrul concursului 
desfășurat ;
„23 August" 
registrafe 
BARBAȚ1 : 
Tudor așcu 
pescu 10,8,
10,9; 400 m : I. Nae 51,3. 
V. Porojan 51,8; 800 m : 
St Mihaly, 1:54,6; 1500 
m: St Beregszaszi 3:59,6;
10 000
30:23,2, 
31:17,8,
110 mg: N. Macovei 14,8; 300 m obst.: 
V. Garam,ihai 9:03,6; lungime: N. Po- 
povschi 7,25, AL Samungi 7,19; triplu:
M. Stein 15,63 m (cu vuit); înălțime: 
D. Ducu 2,03, Al. Spiridon 2,00; greu
tate : A. Raiea 16,57, C. Crețu 16,17; 
disc : Sălăgean 53,38, L. Kotilar 51,75, 
V. Marrolescti 49,20; suliță: Gh. Po
pescu 74,79, \V. Sokol 66,80; ciocan: 
O. Drăgitlescu 63,1,6, N. Rașcănescu 
57,98, Gh. Gostache’ 57,35, O. Musat 
55,53; FEMEI: 100 m: Ec. Cheșu 12,4, 
Gr. ÂLesaroș 12,4, G. Palade 12,5; 
400 m: CI. Iacob 61,8, El. Ionesou 
61,8; 800 m: EL Bucur 2:20,0, 01. Ia
cob 2:21,0; 80 mg: M. lliuță 11,3, L. 
Jung 11,4, V. Bufamt 11,5 (cu vînt); 
lungime: V. Ciulitta.ru 5,77, M. Pân
dele 5,70; înălțime: R. Voroneanu 1,60
N. Balea 1,60, S. Lichiardopol 1,55; 
greutate : A. Sălăgean 14,98, A. Gurău 
14,17; disc: Ol. Gataramă 51,23; suliță: 
El. Neacșu 45,46, F. Mîinea 41,95.

pe stadionul 
‘ au fost în- 

rezultatele : 
100 m : Al.

10,7. V. Po
li. Albrecht

m: Ov. Lupu
Al. Arnăutu 

D. Buiac 32:34,6;

VASILE SĂLĂGEAN
Foto : I. Mihăică

oursuri internaționale. La întreceri au 
fost invitați și recordmanii țării 
noastre Andrei Barabaș și Zoltan Vâ
ri ioș. La sfîrșitul săptămânii va avea 
loc •'la Budajwsta un concurs la care 
vor lua parte și cîțiva dintre atleții 
noștri fruntași.

Duminică, la Bari, este programată 
îutîlnirea dintre echipele reprezentati
ve feminine ale Italiei și R.P. Române. 
Aceasta este a 7-a întîlnire directă din
tre atletele noastre și cele italiene.

UN NOU CONCURS IN CAPITALA

STARTURI INTERNAȚIONALE

Marți și miercurii șe vor desfășura în 
I-iuiiHKki (Turku și Helsinki) două con-

Pe stadionul „23 August" va avea 
loc astăzi după-amiază (de la ora 17) 
un concurs în cadrul căruia Valeriu 
Turcă (refăcut după accidentul de la 
Sofia) va încerca să-și îmbunătățească 
recordul pe 400 mg (51,5 sec. din 
acest an). De asemenea vor evolua și 
săritorii cu prăjina. După cum ne spu
nea prof. D. Gîrleanu, „săritorii" cu 
prăjina au nevoie de multe, foarte 
multe concursuri pentru „rodajul" ne
cesar performanțelor înalte".

Ciulitta.ru


Craiova și Baia Mare și-au realizat
vechiul lor vis: sînt în categoria A!

• Golaverajul a decis in trei cazuri dc retrogradare
încheiat o nouă ediție a campiona- 
categoriei B și o dată cu ea au 
sfîrșit ‘ '

Apărătorii de la Siderurgistul (tricouri albe) resping un atac al feroviarilor
★ ★

Foto : T. Chioreanu

★

DIN CARNETELE CRONICARILOR NO$TRI
La gol se trage... in plin!

în completarea cronicii noastre de 
ieri de la meciul Dinamo București — 
U.T.A., am vrea să reluăm o proble
mă deosebit de importantă, după pă
rerea noastră, care — din păcate — 
vizează nu numai pe arădani. Ați bă
nuit desigur, că e vorba de trasul la poar
tă, singurul în stare să aducă goluri, 
scopul final al oricărei acțiuni și în 
ultimă analiză rațiunea existenței jo
cului de fotbal. A spune că un „6—0“ 
nu comportă comentarii nu poate fi va
labil în cazul de față. Pentru că așa 
cum scriam și în cronică, principalul 
atu al dinamoviștilor a fost frecvența, 
promptitudinea și precizia tirului îna
intării, în timp ce lipsa principală a 
oaspeților a fost tocmai... trasul la 
poartă, sub orice critică atît ca frecven
ță, ca promptitudine, cît și ca precizie ! 
I-au lipsit U.T.A.-ei ocaziile de gol ? 
A avut... cu carul, iar cele 6 
6!) pe care le-am notat în 
au fost din cele „rarissime". Și 
fost și altele.

Iată deci că trasul la poartă 
care nu o dată s-a scris) e o 
mă esențială, decisivă, pe care echipa 
din Arad (ca și altele), trebuie 
înscrie cu majuscule în planul 
pregătire. Repetările, de zeci și 
de ori, în condiții asemănătoare 
din timpul jocului, se impun. Altfel... 
cum qpune proverbul; „Geaba vii1, 
geaba te duci, geaba rupi niște pa
puci 1“

De menționat buna organizare a ser
viciului de ordine in incinta și in afara 
stadionului".

(tocmai 
cronică 
au mai

(despre 
proble-

să o 
de 

sute 
celor

M. COSTEA

Declarații după meciul
C.S.M.S. Iași— , 

Știința Timișoara
INGINER ALEXANDRU FILIOREA- 

NU, președintele C.S.M.S. * „Sînt 
bucuros de victorie. Ea este rezultatul 
modului serios în care s-a pregătit 
echipa pentru acest meci, al felului 
în care ea a înțeles să lupte pentru 
victorie. Sperăm ca și în viitor echi
pa noastră să acționeze la nivelul po
tențialului ei, al așteptărilor iubitorilor 
de fotbal ieșeni.

Arbitrul bulgar BOGDAN PEIEV: 
„Cunoscind miza mare a acestei parti
de, mă așteptam să conduc un meci 
dificil. Dar echipele nu mi-au pus nici 
un fel de probleme. Gazdele au ac
ționat mai legat, au făcut urks |oc mai 
tehnic. Rezultatul oglindește superiori
tatea în teren a echipei din Iași".

ION BĂLANESCU, observator fe
deral : „Meciul nu s-a ridicat, la o va
loare tehnică deosebită. Totuși el a 
plăcut prin incisivitatea atacurilor echi
pei ieșene, prin jocul mai limpede al 
acesteia. Cel de-al patrulea gol, din 
locul unde eram eu situat, mi s-a pă- 

. rut perfect valabil".

„Specialist și obiectiv"
. •. Ungă mine, Ui tribună, un cetă

țean robust, în haine moron. După felul 
cum se agita mi-am. dai seama că este 
un. .■. „bun cunoscător" al jocului. 
Susțin aceasta pentru că, în prima re
priză, a fost tot tiihpul în dezacord 
cu cele de pe teren. „N-a fost fault... 
n-a fost henț. ■. n-a fost ofsaid..." 
ș.a.m.d. își căuta și aliați care să-l 
susțină. Și și-a găsii (din păcate), căci 
la pauză a organizat un „cor" cu care
1- a intîmpinat pe arbitru la ieșirea din 
teren. Apoi, zece minute, atît cit a du
rat pauza, a stat liniștit. (V-am spus 
doar, era un bun cunoscător al regu
lamentului ). Frămîntările personajului 
din dreapta mea au început o dată cu 
repriza a doua (conform regulilor jocu
lui). Dar ce schimbare I Se purta cu 
totul altfel. Cirul echipa gazdă a mar
cat primul gol, a fost... de acord cu ar
bitrul ! Nu mai aprindea țigară de la 
țigară, în schimb se uita din minut în 
mituit la ceas. O dată nu s-a putut ab
ține și a strigat: „Bravo, arbitru I" La
2— 0, pentru favoriții lui, și-a pus pi
cior peste picior și, cînd a auzit fluie
rul final al jocului, mi-a oferit un 
„Snagov".

— Ei, ce zici ?
— ?!

— Cum, dom-le, n-ai nimic de zis ? 
Băieții noștri au jucat formidabil, arbi
trajul la centru a fost excelent și 
șierii... Vorbește, dă-ți o părere, 
se poate să n-ai nici o observație.

— In repriza întîi arbitrul...
— Ei lasă repriza întîi, atunci

zero—zero. Acum la urmă, ce zici ?
— AKa-i viața la 2—0. •.
— Așa-i, se vede că te pricepi la 

fol bal.
Și m-a bătut prietenește pe umăr. 

Discuția n-a mai continuat, căci un val 
de spectatori ne-a despărțit, împin- 
gîndu-ne spre ieșire. Pe omul în haine 
maron l-am zărit seara în centrul Pi- 
teștiului, înconjurat de un grup nume
ros. Discuta despre fotbal. N-am stat 
să trag cu urechea. Știam doar că e 
„specialist"... și mai ales „obiectiv".

moment dat Selimesi, -care juca pe par
tea stingă, a schimbat locul cu Campo, 
care juca pe dreapta. Spunem că n-am 
înțeles această schimbare deoarece Se
limesi, avînd în față pe Constantines
cu, un adversar tînăr, fără experiența 
meciurilor de categoria A, l-a depășit 
de multe ori și astfel centrările sale 
au constituit un pericol permanent 
pentru poarta Progresului. Luând locul 
lui Campo, extremul stânga al „stega
rilor" a fost bine ținut de loachim Po
pescu, astfel că randamentul său nu a 
mai fost același pe care l-ar fi dat 
dacă ar fi rămas pe postul său.

★
Față de jocul prestat, Progresul a 

meritat, fără îndoială, punctul cîștigat 
la Brașov. Reintrarea a doi oameni de 
bază — Mateianu și Știrbei — a redat 
jucătorilor încrederea în posibilitățile 
lor. Dar altceva vrem să scoatem în e- 
vidență. Este vorba de pregătirea fi
zică. Oare efortiurile depuse în prima 
parte a jocului să-i fi epuizat într-a- 
tîta pe jucătorii Progresului încât în 
repriza a doua aproape toată echipa a 
stat în jumătatea sa de teren pentru a 
scoate un meci nul ? Pentru că de 
multe ori Mateianu, ca și D. Popescu, 
deschideam pe sus, în adîncime pe Ba- 
boie, din propriul teren și rămîneau 
pe loc, fără a căuta să-l ajute. Baboie 
s-a zbătut, dar avînd în față un ju
cător înalt — pe Sigheti — n-a putut 
prelua nici o minge venită din înaltul 
cerului. Deci, atenție la pregătirea fi
zică. Un meci nu durează 45 de mi- 
iimte.

tului 
luat __
emoțiile și 
de obicei o 
echipe (în 
(în C).

Bilanțul sec al ediției 1963—64, 
acest punct de vedere, este cunoscut la 
această oră :
• Știința Craiova și Minerul Baia 

Mare au promovat în categoria A.
• Ceahlăul P. Neamț și Foresta Fălti

ceni din seria I. Arieșul Turda și FI. ro
șie Oradea din seria a ii-a au retrogra
dat în C. (prima și ultimele două datorită 
golaveraj ului).

Dar pînă la aceste. . . precizări, cîte 
emoții, cîte eforturi și cîtă energie risi
pite de-a lungul celor 26 de etape ț în
suși faptul că patru din cele șase echi
pe de mai sus au fost desemnate abia 
de ultima etapă și că a cincea (Minerul) 
a început să spere mai mult din penul
tima etapă arată ce luptă pasionantă a 
prilejuit această ediție a categoriei B. 
Soarta primului loc din seria I, ca și or
dinea echipelor din zona retrogradării a 
fost decisă de golaveraj, adică de calcula
rea zecimilor și sutimilor, în ultimă in-

(pentru scurt timp, însă) 
frămîntările clare însoțesc 

competiție care promovează 
A), dar și retrogradează

din

ajungă în frunte, aducînd duminică — șl 
Cu ajutorul echipei C.F.R. Pașcani, care 
a scos din cursă pe cel mai serios pre
tendent la primul loc fPoiana) — bucurie 
nespusă în rîndurile iubitorilor de sport 
craioveni. Orașul Craiova și regiunea 
Oltenia vor fi prezente în ediția 1964—63 
a categoriei A. Motiv ca fotbaliștii Știin
ței să se pregătească intens, în vedferea 
unei comportări demne.

Jucătorii din Baia Mare n-au 
jucat -— după 1944 — în categoria A, 
— ca în toate edițiile recente— au 
mereu în cursă pentru primul loc.__ r
cît p-aci să se „înece la mal" — ca în 
alte dăți-— chiar cu cîteva etape înainte 
de sfîrșit, pierzînd meciul de la Dupenl 
și cedînd un punct pe teren propriu» 
Dar și-au strîns la timp rîndurile șl 
după un succes decisiv la Timișoara, 
conjugat cu o înfrîngere a echipei din 
Reșița (alt pretendent la primul loc>, 

%ăimărenii și-au asigurat primul loc la 
o diferență de patru puncte ! Și astfel. 
Baia Mare — care a dat atîția 
de valoare fotbalului romînesc 
care frații Za vodă), primește o 
binemeritată.

Celor care părăsesc categoria 
rește cu regret — le dorim succes la Cț

mal 
dar 
fufei 
Era

jucători 
(printre 
răsplată

B — II.

Atac la poarta oaspeților, 
din meciul Știința

Portarul Marcu se pregătește să intervină» Fază:
Craiova — Metalul Tîrgoviște 3—0 (1-0)

plus sau

Joc specific de baraj
ALEXANDRU ENE (vicepreședinte 

al F.R.F., observator la meciul Știința 
Craiova—Metalui Tîrgoviște).

„Joc specific de baraj. Știința a me
ritat victoria pentru că a jucat cu mai 
mult elan. Cu toate că factura tehnică 

■ a jocului a fost, in general, slabă, au 
existat și faze bune (cele care au dus 
la marcarea golurilor). S-au remarcat 
Geleriu, Bățbuțescu,, Lpvtn . și Onea. 
Metalul a încercat să-și. organizeze apă
rarea și. a contraatacat anemic.

tu-
nu

era

C. MANTU

Ospitalitate
I- ALEXANDRESCU (secretar gene

ral adjunct al F.R.F., observator la 
partida C.F.R. Pașcani—Poiana Cini- 
pina) :

„Pe terenul din Pașcani a existat un 
anumit element care merită să fie re
marcat : comportarea extrem de sporti
vă, aș putea spune ospitalieră față de 
oaspeți. Aplauzele au răsplătit fiecare 
fază, Indiferent care echipă era autoa
rea ei. Pe de altă parte, deși partida 
disputată (C.F.R. Pașcani — Poiana 
Cimplna) avea o miză destul de impor
tantă, jocul s-a desfășurat tot timpul 
In limitele regulamentului".

Irei puncte... la meciul
Steagul roșu — Progresul

• Un schimb
® Atenție la , _

poate trece, peste obstacolele 
debutului.

de locuri neinspirat 
pregătirea fizică • Se

Cum scriam în -cronica de ieri a me
ciului Steagiul roșu — Progresul, am
bele echipe au făcut o primă repriză 
foarte bună, spectaculoasă. Din desfă
șurarea jocului au ieșit mai pregnant 
în evidență unele amănunte pe care nu 
le-am putut menționa în descrierea fl
ees lei întîi niri.

De pildă, uu am înțeles de ce la uu

★
Antrenorii Progresului au promovat 

era mult curaj într-un post important pe 
tînăruil Constantinescu. După ce în re
priza întîi el a fost deseori depășit 
de Selimesi, în a doua debutantul și-a 
revenit aducînd un aport prețios la 
jocral bun făcut de apărarea Progresu
lui. El a dovedit astfel că se poate in
tegra în echipă. Trecînd peste greută
țile inerente debutului în categoria A 
și ajutat de către ceilalți coechipieri 
cu o bogată experiență, el poate deveni 
în curând un 
greșului.

jucător de bază al Pro-

C. DUM1TRIU

stanță de goluri marcate în 
primite mai puțin.

Dintre cele trei „tabere" create in cla
samentele categoriei B și care trăiesc 
în aceste zile sentimente diferite, se 
cuvine să ne ocupăm în primul rînd de 
victorioși : ȘTIINȚA CRAIOVA (antre
nor N Oțeleanu) și MINERUL BAIA 
MARE (antrenor P. Gallis) care și-au 
îndeplinit în 1964 o veche dorință, aceea 
de a promova în categoria A.

Craiovenii și-au văzut visul realizat 
după 17 ani (ultima dată orașul Craiova 
a fost prezent în campionatul categoriei 
A în anul competițional 1946—47. cînd 
F C. Craiova a retrogradat). Dar, după 
cîte emoții șl situații total diferite in 
care s-a găsit în cursul campionatului 
încheiat ! E suficient să amintim câ 
Știința Craiova ocupa la sfîrșltui turu
lui locul 8, la 3 puncte de penultimul 
clasat, deci în zona retrogradării ! De 
atunci însă, a urmat un drum ascen
dent și în celelalte 13 etape a reușit sa

Foto : V. Bageac 

pentru a putea reveni peste un an. Ele> 
(și mai ales Arieșul Turda, cîștigătoarea; 
Cupei R.P.R. în 1961 '....) trebuie să sa* 
gîndească foarte serios la îmbunătățirea- 
jocului lor. la refacerea forțelor.

Nu putem încheia aceste rînduri^ fără1, 
a consemna faptul că ultima etapă s-a' 
desfășurat, în general, într-o notă dO' 
sportivitate în ciuda caracterului deci
siv ai unor întîlniri, că marea majoritate: 
a partidelor au fost de nivel tehnic satis
făcător și chiar foarte bun și că arbitra
jele au dat deplină satisfacție, în frun-» 
tea lor situîndu-se cel al brigăzii1, 
conduse de Gh. Bîrsan-Galați, în me-- 
ciul C.S.M Sibiu—Arieșul Turda.

Dar, vom mai reveni. ..

Mîine, în nocturnă, la Belgrad
LAZIO (ROMA)

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A
REPREZENTATIVA OLIMPICĂ

BELGRAD, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Luni a pă
răsit Capitala pe calea aerului selec
ționata categoriei A de fotbal care va 
întîlni în meci amical, miercuri, în noc
turnă, reprezentativa olimpică a R.S.F. 
Iugoslavia.

După două ore de călătorie eu avio
nul, fotbaliștii romîni au sosit la Bel
grad unde au fost așteptați de repre
zentanți ai forurilor sportive din țara 
vecină, ziariști.

Meciul dintre
fotoreporteri .etc. 
cele două selecționate

IUGOSLAVIA
viu interes de către 

din

A R. S. F.
este așteptat cu 
iubitorii fotbalului din Iugoslavia. 
Intîlnirea va avea loc pe stadionul 
Partizan din Belgrad începînd de la 
ora 20 (21 ora Bucureștiului). In echipa 
gazdă evoluează jucători de renume 
internațional ca Miladinovici, Rado
vici, Jucovici, Zambata, Samardjici, 
ș. a. Din formația noastră vor face 
parte Andrei, Eupescu, fireavu, Dumi- 
triu, Haidu, Năsturescu etc.

Echipa profesionistă Lazio Roma,, 
care activează in prima categorie ai 
Italiei, va susține în cursul săptămînUl 
viitoare două jocuri în țara noastră li 
■unul la București și unul in provin
cie. Urmează să fie stabilite echipatei 
■noastre care vor servi replica forma
ției italiene.

REGGIANA (ITALIA)... I
Aseară a sosit în Capitală, pe ca

lea aerului, echipa italiană de fotbal! 
Reggiana, care va întreprinde un tur
neu de trei jocuri în țara noastră. Fot
baliștii italieni evoluează joi la Sib 
duminică la Rm. Vilcea și miercuri 24; 
iunie la Craiova.

CONSTANTIN ALEXE

Desen de S. MOV AC
La Galati: al nouălea vaA.

s
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AMICIȚIA RIEHEN (ELVEȚIA)

După cum am mai anunțat, echipai 
elvețiană Amiciția Riehen din Basel; 
va susține trei jocuri în țara noastră. 
Iată programul turneului: joi 18, lai 
Tîrgoviște cu Metalul: duminică 2i„ 
la Cîmpina cu Poiana și miercuri 24. 
la Giurgiu cu Victoria.

_.ȘI INGLOSTADT (R. F. GERMANA)

Miercuri sosește în țară la noi for
mația vest-germană Inglostadt, care 
va evolua la Tg. Mureș (19 iunie). Me
diaș (21 iunie), Cugir (24 iunie) șl 
Hunedoara (27 iunie).



Sportul—un bun al maselor
TEODOR CONSTANTINESCU, președintele Consiliului 

regional UCFS Ploiești

Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, avînd sprijinul or
ganizațiilor U. T. M., sindicale, al sfaturilor populare etc., 

organizațiile sportive din regiunea noastră au reușit să realizeze unele suc
cese importante în dezvoltarea bazei de mase a sportului, în creșterea nive
lului performanțelor. Avînd la dispoziție o bază materială la care nici nu 
visau altă dată, sportivii din regiunea noastră au stabilit adevărate recor
duri de participare la marile competiții de mase. Numai anul trecut, la 
diferitele întreceri de mase au luat parte peste 900 000 de tineri și tinere. 
O activitate deosebit de rodnică în această direcție au desfășurat asociațiile 
sportive Caraimanul Bușteni, Poiana Cîmpina, Voința Buzău, Șoimii. Cos- 
tești, Boldești, Urlați, uzina 1 Mai Ploiești etc. unde majoritatea salariaților 
au devenit buni prieteni ai sportului și au schimbat de mult locul din tri
bună cu cel de pe stadion.

în satele regiunii noastre, unde în trecut întîlneai ici-colo cîte un grup 
restrîns de oameni care auziseră de „sport", se desfășoară astăzi o bogată 
activitate competițională. De o largă popularitate s-au bucurat, de exemplu, 
întrecerile din cadrul „Cupei Agriculturii" la care au luat parte mai bine de 
110 000 de colectiviști din regiunea Ploiești, evidențiindu-se în mod deo
sebit satele și comunele din raioanele Buzău, Cislău, Rm. Sărat și Tîrgo- 
viște. Convingător în ceea ce privește larga dezvoltare a sportului sătesc 
este și faptul că la „duminicile cultural-sportive" organizate anul trecut 
au participat mai bine de 240 000 de colectiviști iar numărul spectatorilor 
poate fi confundat cu acela al... locuitorilor.

O dată cu dezvoltarea bazei de mase s-au obținut succese importante 
și în activitatea sportivă de performanță. Fotbaliștii, handbaliștii, atleții, 
gimnaștii, cicliștii, jucătorii de popice și mulți alți sportivi din regiunea 
noastră s-au afirmat în diferitele campionate republicane, au fost promovați 
în echipele reprezentative sau în loturile republicane de seniori și juniori.

Sportivii și activiștii sportivi din regiunea Ploiești sînt hotărîți ca, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid să muncească cu și mai 
multă pasiune pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid mișcării de 
cultură fizică și sport, pentru ca regiunea Ploiești să contribuie în și mai 
mare măsură la creșterea prestigiului sportiv al patriei noastre dragi.

Crește necontenit nivelul periormanțcloi
N. PANTILIE, secretar al clubului sportiv orășenesc

B Ă I E ȚII NOȘTRI
CORNELIU ȘERBAN, membru al Casei regionale 

de creație Ploiești

Pentru cel care trăiește in orașul 
petrolului, la sentimentul de mindrie 
pe care i-l dă faptul că ploieștenilor 
li s-a dus vestea in India, China, Af
ganistan și prin alte părți ale glo
bului, că, recent, instalația 3 D. 11-200, 
creație a constructorilor de la uzina 
„1 Mai" a primit medalia de aur pen
tru înaltele sale calități tehnice la 
Tîrgul internațional de la Leipzig, se 
adaugă și bucuria de a ști că printre 
solii sportului nostru se află și mulți 
dintre fiii acestor plaiuri.

Pe unii dintre ei îi cunosc îndea
proape. Cu Viorel Mateianu am fost 
coleg de școală. El și-a început dru
mul către măiestria sportivă pe un 
teren al schelei Boldești. Cu Mircea 
Dridea m-am întîlnit intiia oară in fața 
tablei de șah i atunci a obținut cate
goria I de clasificare sportivă, dar 
consacrarea definitivă avea să i-o dea 
fotbalul. Cel care avea să aducă o 
strălucită afirmare șahului ploieștean 
era în acei ani purtător al cravatei 
roșii și abia ajungea la ceasul de 
control. Nu pot să-mi ascund bucuria 
la girului că mă număram printre acei 
care cutezau să vadă de pe-atunci in 
Florin Gheorghiu pe campionul de as
tăzi. Cile emoții în timpul asaltului 
pe care acesta îl dădea titlului su
prem la juniori și cită satisfacție, mai 
ales la Ploiești, tind i s-a întnînat 
cununa de lauri a învingătorului I

Cu același sentiment de mindrie nu 
uităm că gimnasta Anastasia Ionescu,

nătate și vigoare, trupuri oțelite și 
zvelte, brațe harnice și vînjoase.

In școli, in uzine, la sate, pretutin
deni sportul are prieteni de nădejde.

Să nu-i uităm pe cei porniți în dru
meție la chemarea frumuseților fără 
seamăn ale Văii Prahovei, pasionalii 
urcușului pe cărările munților. Să spu
nem un cuvint și despre entuziaștii

spectatori prezenți in tribunele sta
dioanelor, mereu alături de „băieții lui 
Oană“, de toți sportivii petroliști.

Mă gîndesc la sportivii generației 
noastre. Cit îi obligă excepționalele 
condiții pe care le au și dragostea cu 
care sini înconjurați l

...Noi am crescut cu acești arii și le 
datorăm totul.

S P O R- T
GH. PETRESCU, secretarul asociației sportive 

Petrolistul de la schela Boldești

Petroliștii fac sport. 
Joacă fotbal, handbal, 
volei și tenis de cîmp, 
înoată sau aruncă cu 
greutatea. Fac atît de 
firesc toate acestea de 
parcă ar fi fost din 
totdeauna așa. Și to
tuși cîtă diferență este 
între ceea ce vedem 
azi și ce a fost aici 
ou ani în urmă !

Activez Je peste 12 
ani în asociația spor
tivă a schelei. Cunosc

fiecare pas pe care l-a 
făcut aici sportul. Azi, 
„Petrolistul* Boldești 
numără 2380 de mem
bri UCFS cărora le 
stau la dispoziție te
renuri de fotbal, vo
lei, handbal, tenis, iun 
bazin de înot, o pistă 
de popice, material și 
echipament sportiv din 
abundență.

Sportivii noștri sînt 
prezenți în campiona
tele raionale și regio

nale, iar Spartaohiada 
republicană a adus la 
startul întrecerilor pes
te 1000 de participanți. 
După orele de muncă 
tot mai mulți tineri 
petroliști vin pe sta
dion. Sportul a pă
truns temeinic în viața 
lor. Iar datorită minu
natelor condiții 
le-au fost create, 
roate posibilitățile 
practice în număr
ce în ce mai mare.

ce 
<u 

să-l 
din

Astăzi, în ansamblul 
minunatelor condiții cre
ate pentru continua dez
voltare a mișcării spor
tive, în orașul și în regiu; 
nea Ploiești au fost obți
nute succese importante 

pe linia sportului de 
formanță, la toate cele 

de ramuri sportive 
care se practică.

Sportivii de la „Petro
lul" și de la „Prahova 
Uzina 1 Mai", „Rafină
ria Teleajen", „Voința 
Ploiești", „Școala sportivă 
de elevi" etc. au repre
zentat cu cinste culorile 
clubului și ale asociațiilor 
lor in întîlnirile interne și 
internaționale, 
ani, sportivii 
Ion Dăndărău, 
Poțoroacă la atletism, și 
Ilie Alexandru la box, au 
cucerit titluri 
pioni balcanici, 
menea, < 
peste 35 
campioni 
individual 
Numai în 
fost obținute 8 titluri de 
campioni individuali la 5 

ramuri sportive și 3 titluri de campioni 
ai R.P.R. pe echipe.

Din cele 22 de secții de performanță 
4 echipe participă în campionatele ca
tegoriei A, iar celelalte — prin siste
mul competițional de calificare — s-au 
afirmat în mod evident pînă în etapele 
finale ale campionatelor republicane. 
De pildă, gimnastele au obținut în 
anul 1963 patru titluri de campioane 
la junioare. De asemenea, halterofilul 
Cristea Alexandru a cucerit titlul de 
campion al țării. Rezultate asemănă
toare s-au obținut și în secțiile de po
pice, șah etc.

în anul 1963 clubul nostru a dat 
loturilor republicane peste 30 de spor
tivi. iar în loturile pentru Olimpiada 
de la Tokio avem în prezent 4 spor
tivi.

Ca un rezultat al muncii desfășurate 
pentru creșterea performanțelor, în o- 
rașul nostru sînt astăzi 25 de maeștri 
ai sportului și peste 160 de sportivi 
care au obținut categoria 1 și a 11-a de 
clasificare sportivă.

Este o mîndrie pentru noi faptul că 
din rindurile sportivilor clubului nos
tru mulți tineri reprezintă astăzi cu 
cinste culorile patriei noastre în dife
ritele întreceri internaționale. Printre 
aceștia se numără maestrul emerit al 
sportului 
mondial 
Popescu, 
rașutism, 
Jurcă la 
cîștigătorul ediției a XVI-a a 
Scînteii" și alții.

Creșterea performanțelor este o ur
mare firească și a întăririi 
teriale a activității sportive 
iești. Astăzi, sportivii noștri 
poziție complexul sportiv 
căruia în ultimii ani i-au fost făcute

In ultimii 
ploieșteni 
Ecaterina

Și

de cam- 
______ De ase- 
au fost cîștigate 

de titluri de 
republicani la, 
și pe echipe, 
anul 1963 au

Florin Gheorghiu, campion 
de juniori la șah, Elisabeta 
campioană mondială 
maestrul sportului 
atletism, Constantin

la pa- 
Valeriu 
Ciocan, 
„Cursei

bazei ma- 
din Plo- 
au la dis- 
„Petrolul"

moderne reamenajări fiind în [ 
dotat cu sală de gimnastică, pi 
coperită de atletism, de 80 m, : 
haltere, terenuri de antrenamei 
nouă pistă de atletism dată îr 
sință anul trecut etc.

De asemenea, majoritatea ; 
fiilor sportive din orașul Ploie 
la dispoziție numeroase terent 
volei, handbal, fotbal, baschet el 
pot desfășura o susținută ac 
competițională.

Toate aceste realizări, sînt 
noi un puternic stimulent 
a desfășura în viitor o și mai i 
activitate, pe linia creșterii perfi 
țelor la nivelul condițiilor cre< 
nivelul sarcinilor actuale ce revi 
cării de cultură fizică și spo 
țara noastră.

In fotografie: Trînta se buci 
multă popularitate in nudul ti 
muncitori și elevi din orașele n 
Ploiești.

întreg i
VA

In marile rafinării și uzine, 
ferite șeoli medii și profesiona 
orașului Ploiești muncesc mii ; 
de tineri, cei mai mulți frunt 
producție sau învățătură. Orgaui 
U.T.M. se mindresc cu astfel de 
care, urnind exemplul comuni 
răspund cu entuziasm tuturor s< 
lor. Organizațiile U.T.M., cum 
cele de la uzina mecanică Tei 
rafinăria Teleajen, nodul C.F.R 
iești, I.S.C.M. și rafinăria Brazi 
din școlile medii nr. 1, 2 și ■ 
fruntașe în acțiunile patriotă 
munca de înfrumusețare a or 
nostru, în îndeplinirea tuturor 
tivelor pe care le-a avut de r 
Comitetul orășenesc U.T.M. In 
care a trecut, Comitetul oră 
U.T.M. Ploiești a fost distins < 
plotna de onoare a C.C. al U.T.M 
tru fiecare membru al organ 
noastre aceasta este o mindrie, t 
ternic stimulent pentru o mur 
mai susținută în viitor.

în producție, de asemenea, uti 
se situează pe locuri de fruni 
pieptul multor tineri din orașul : 
strălucește insigna de fruntaș i 
trecerea socialistă, mărturie a i 
lor calificări și a prețuirii de 
se bucură în activitatea profesi 
Printre aceștia se numără Gh. N 
I. Eremia și C. Manea de la 
năria Teleajen, I. Sirnu, C. Du 
I. Stroe și S. Răducanu de la r 
ria Ploiești, D. Mihalcea de la 
„I Mai", Gh. Neagu de la uzin 
conică Teleajen și mulți alții.

în viata tineretului din orașu, 
tru un loc de seamă îl ocupă și 
litățile cultural-sportive. Datorit 
nunatelor condiții create, după 
de muncă sau de învățătură tin 
are posibilitatea să-și petreacă 1 
liber in mod plăcut și instructiv.

scrimerul Sorin Poenaru și încă mulți 
alții care au apărat cu cinste și vor 
mai reprezenta și în viitor culorile 
patriei noastre, aparțin meleagurilor 
prahovene.

Cui datorează toți aceștia împlini
rea unor visuri la care poate nici nu 
îndrăzneau să se gîndească 1 Cui da
torează. de pildă, inginerul petrolist 
Mircea Dridea trecerea de la jocurile 
din' spatele școlii medii tehnice de pe
trol la meciurile în care a îmbrăcat tri
coul „naționalei" ?

La această întrebare sportivii noștri 
au, toți, un singur răspuns: CONDI
ȚIILOR DEOSEBITE CREATE DE 
CĂTRE PARTID.

Ca în întreaga țară și in regiunea 
Ploiești sportul a cunoscut in anii re
gimului nostru o înflorire fără pre
cedent. A crescut numărul bazelor 
sportive și al celor atrași pe stadioane. 
Socialismul înseamnă, între altele, să-

De nenumărate ori tribunele stadionului Petrolul din Ploiești s-au dovedit neîncăpătoare tind echipa petroliștilor Juca „acasă". Fotografia de față est. 
cit se poate de convingătoare în această privință.



’LOIESTENE
Îndemn

n anul 1920 bateam la poarta rafinăriei Astra-romînă din 
Ploiești. Plecasem din satul meu natal, unde dusesem o 
viață grea, în speranța că voi putea învăța o meserie pen- 

mi cîștiga existența. Și la fel ca mine erau foarte mulți tineri, 
multe șî multe încercări am fost angajat. Ce a urmat? încă 
ani de viață la fel de grea, de muncă istovitoare, cîte 10—12 

e lucru pe zi, în condiții vitrege. Plecam în zori la rafinărie 
i întorceam acasă cînd înopta, frînt de oboseală. Cît despre 
ictivități nici nu putea fi vorba. Eram tînăr și mi-ar 
e să fac sport. Aceasta era însă imposibil pentru un 
iii monstruoasei coaliții a burghezo-moșierimii. 
în cei 20 de ani de la Eliberare, viața poporului 
cut transformări uriașe. Datorită grijii părintești
și guvernului, tineretul are cele mai bune condiții

nostru a 
a parti
de afir- 

a talentului său, de a munci și învăța, de a face sport.
in regiunea și orașul Ploiești au apărut zeci de terenuri de 
, stadioane, bazine de înot, unde tinerii muncitori și elevi 
i-și oțelească trupurile. Ți-e mai mare dragul să-i privești. 
Prin intermediul acestor rînduri, vreau să transmit întregului 
u tineret îndemnul de a practica exercițiile fizice și sportul, 
înseamnă sănătate și vigoare ; vreau să transmit îndemnul de 
ine noi succese pe tărîmul sportului ce a cunoscut o înflorire 

ale mare în regimul nostru democrat-popular.

tul pe stadioane...

fi plăcut 
muncitor

GHEORGHE BELU, Erou al Muncii Socialiste

Bucegi, cabana Caraiman. După un popas plăcut, clin nou la drum prin frumoasele așezări, spre alte noi și intere
sante puncte turistice.

Cinci minute... pe Valea Prahovei
De vorbă cu tov. NICU AVRAMESCU, președintele 

comisiei regionale de turism

de vorbă de mai bine de o 
încă n-am început interviul 
pentru... cinci minute tova- 

NICU AVRAMESCU, lăcătuș 
la blocul de ulei de la Rafi-

SCU, prim secretar al Comitetului 
senesc U.T.M. Ploiești

venit un prieten drag pentru sa

intr'. Jga țară, în orașul Plo- 
'rlul atrage pe stadioane mii 
e tineri. Tot mai multe orga- 
e bază U.T.M. se preocupă in- 
angrenarea membrilor lor în 
ea de terenuri de sport. La

Ploiești, nodul C.F.R. Plo- 
.M. neferoase, la Școlile medii

itre sportivii fruntași de la ra- 
Tcleajen: liandbaliștii Ion Po- 
i Iconaru. Primul a făcut parte 
lipa R.P.R. care a cucerit, în 
i la Praga, titlul de campioană 
lă.

metode pentru ca fiecare utemist 
fie atras pe terenul de sport.

în rîndul celor 55.000 de membri 
UCFS din orașul Ploiești sînt foarte 
mulți utemiști. Numărul celor care iau 
parte la competițiile de mase, la Spar- 
taehiadele tineretului, la „Cupa petro
listului" — competiție devenită tradi
țională în regiunea noastră — crește 
mereu. Un succes cu totul deosebit a 
fost înregistrat cu prilejul întrecerilor 
etapei de mase din cadrul Spartachia- 
dei republicane.

Sîntein convinși că activitatea spor
tivă va cunoaște în viitor o și mai 
mare dezvoltare. Avem în organizațiile 
U.T.M. din rafinăriile și uzinele orașu
lui nostru, din școlile elementare, me
dii și profesionale încă mulți tineri 
ce trebuie angrenați în activitatea spor
tivă. La dispoziția fiecăruia stau ca
drele de antrenori, instructori sportivi 
și profesori de educație fizică care 
muncesc cu toată pasiunea și pricepe
rea lor pentru a-i îndruma și pregăti. 
Tuturor tinerilor le stau la dispoziție 
terenuri sportive, material și echipa
ment sportiv din abundență. Tuturor 

-le-sînt deschise porțile spre afirmarea 
deplină în activitatea sportivă de per
formanță.

Colaborînd permanent cu organele 
UCFS, comitetul orășenesc U.T.M. Plo
iești se va strădui și pe viitor ca în
tregul tineret să fie atras în practica
rea exercițiilor fizice și a sportului.

Stăm 
ă și 

solicitat 
răștilui 
ajustor 
năria Teleajen. Ne dăm seama că oa
menii au avut dreptate: „Nea Avra- 
tnescu este un pasionat prieten al 
drumeției de munte, al excursiilor..." 
Și un entuziast activist obștesc, neo
bosit și plin de inițiativă.

— Ștf/n că îndepliniți de mai multă 
vreme munca de președinte al comi
siei regionale de turism, așa că...

— Am înțeles. Vreți o „excursie" 
de cîteva minute pe Valea Prahovei, 
printre cifrele și datele care oglindesc 
activitatea turistică din regiune.

— Exact I Și prima întrebare se 
referă la punctele turistice cele mai... 
căutate.
■ Dacă în trecut frumusețea și măreția 
Bucegilor erau inaccesibile oamenilor 
simpli, muncitorilor, astăzi în multe 
zile munții seamănă orașelor. Este 
atîta lume pe potecile ascunse, 
pe vîrf urile semețe, în caba
nele primitoare, incit ai impresia că 
te afli în localitățile cele mai popu
late. Unde ? La Vîrful cu Dor, la Pia
tra Arsă, Babele, Poiana Izvoarelor, 
la Padina — pe Muntele Roșu, în 
Poiana Brașov...

— Așadar, e afluență din ce în ce 
mai mare, o activitate turistică me
reu mai bogată.

■— Recordurile 
diferitele acțiuni 
trează raioanele 
Buzău și îndeosebi raionul 
Dar, să completăm tabelul 
evidențieri amintind bogata

care se desfășoară în asociațiile spor
tive din regiunea Ploiești. Iată și 
cîteva exemple: 1P1P Ploiești. Petro- 
chim Ploiești, Rafinăria Teleajen, 
Uzina 1 Mai, Școala profesională și 
Salina-Slănic, Rafinăria 1, Uzinele 
metalurgice Tîrgoviște, Rafinăria Cîm
pina...

■— Și acum, cîteva cuvinte despre 
formele activității turistice clin regiune,

— In afara excursiilor de masă în 
grupuri organizate, au fost inițiate 
numeroase excursii cu bicicletele, cu 
motocicletele, concursuri de orientare 
turistică etc. O atenție cu totul deo
sebită este acordată dezvoltării tu
rismului la sate, unde aceste excursii 
sînt completate cu schimburi de ex
periență organizate între colectiviști. 
Așa s-au petrecut de exemplu lucru
rile la Cioran, Sălcele, Baba Ana — 
raionul Mizil, Berea — raionul Buzău 
și în multe alte comune și sate din 
regiunea noastră.

Despre eficacitatea acestor acțiuni, 
despre' larga lor popularitate vorbește 
și faptul că numai de la R." 
Teleajen au fost mobilizați în 
nile turistice întreprinse anul 
peste 3400 de muncitori, că la 
rile cîmpenești de la P Hulești, 
Bucov, Crîngul lui Bot, de pe

sărbătorim în acest an, de a ne bucur» 
de toate frumusețile patriei noastre 
dragi.

— Tabloul turistic este, desigur, 
complet. Dar, am dori totuși și alte 
cifre.

— Voi aminti citeva din cele de 
astăzi, dar și din cele de... miine. 
Intr-un singur an s-au organizat in 
regiunea noastră peste 2900 de acțiuni 
turistice care s-au bucurat de pârtiei- 
parea a 196 000 de oameni ai muncii. 
Ne-am propus — și în cadrul minu
natelor condiții create mișcării de 
cultură fizică și sport vom reuși — 
să mărim pînă la șfîrșitul anului nu
mărul participanților la peste 300 000 
iar numărul acțiunilor turistice la 
peste 3.500.

• ••

Cine sînt fruntașii ? 
de participant (la 
turistice le înregis- 
Tîrgoviște, Cîmpina, 

Ploiești. 
acestor 

activitate

Rafinăria 
acțiu- 
trecut 
serbă- 
parcul 
dealul 

Muscel etc. iau parte mii și mii de 
oameni ai muncii, că de exemplu nu
mai la ultimul concurs de orientare 
turistică desfășurat în masivul Glrbova 
s-au întrecut aproape 30 de echipe din 
regiune.

Toate acestea sînt minunate prile
juri de a cunoaște foarte bine cît mai 
mulți oameni ai muncii din regiunea 
noastră și din alte regiuni, de a cu
noaște realizările mărețe înfăptuite în 
toate domeniile de 
20 de ani de viață

activitate în cei 
liberă pe care îi

• In regiunea Ploiești un
număr de 6379 de tineri și ti-
ftere au obținut diferitele cate
gorii de clasificare sportivă. De
subliniat faptul că 
regiune activează 
eștri ai sportului și 
tivi de categoria 1.

La buna pregătire a

în
24

185

această 
de ma

de spor-

ii 2, la Grupul școlar petrol-chi- 
■miștii — mobilizați de organi- 
J.TM. — au amenajat frumoase 
i simple de volei și h-audbal, 
î de aruncări și sărituri, arene 
ice. Aici, în orele libere se des- 

numeroase întreceri sportive 
te de tinerii noștri. Pe aceste 
i mulți dintre tinerii muncitori 

au făcut primii 
u urcat apoi pe 
ilte ale măiestriei 
le Valeria Jurcă, 
, Mircea Dr id ea, 

‘i alții crescuți în
din orașul petroliștilor, 

conducerea organelor de partid, 
tul orășenesc U.T.M. Ploiești se 
în permanență de atragerea ti- 
ui în practicarea exercițiilor fi- 
'rele petrecute în aerul curat al 
nelor le dau noi forțe, îi fac 
Herniei și mai viguroși. Biroul 
tului orășenesc al U.Ț.M. Plo- 
analizează, sistematic, posi- 

le atragerii în activitatea spor- 
întregului tineret din orașul 

■ Am organizat, împreună cu se- 
i organizațiilor de bază U.T.M. 
responsabilii sportivi, numeroase 
jiri pentru a găsi cele mai bune

IERI ȘI AZI

pași în sport, 
treptele cele 
sportive. Este 
Ecaterina Po
lon Dăndărău 
organizații de

ni realizate de DAN GlRLES-
MU și CONSTANTIN ALEXE

Firesc integrat în noul „peisaj" al regiunii Ploiești, 
sportul oferă astăzi prilejuri de bucurie, de mîndrie. Dar, 
și de amintiri din acele vremuri cînd...

Jucam desculț pe un maidan, cu o minge de cîrpă — 
ca alți ucenici care iubeau sportul. Mai tîrziu, cină 
ne-am făcut o „echipă", ni se... îngăduia să susținem 
cite un meci, cu condiția să ne plătim transportul și 
cazarea. Cînd veneam înapoi, să te tii mustruluială de 
la maiștrii din fabrică..." NICOLAE ȘTEFĂNESCU, rec
tificator fruntaș la secția de scule a Uzinei de utilaj pe
trolier Tîrgoviște, ne vorbește cu entuziasm despre dez
voltarea pe care a cunoscut-o activitatea sportivă în uzina 
unde muncește de atîția ani: „Tinerii noștri au acum 
la dispoziție o frumoasă bază sportivă și echipament cum 
nici nu visam noi altădată, secții fruntașe la fotbal, volei, 
handbal, lupte etc.; sute și sute de muncitori practică 
in mod organizat turismul, peste 4000 de tineri și vîrst- 
nici din uzină iau parte la competițiile de mase"...

Ne vorbește acum un alt vechi prieten al sportului, 
A. CORVIN, planificator la uzina „1 Mai" din Ploiești: 
„îmi amintesc că în uzina a cărei faimă a depășit astăzi 
nu numai hotarele țării ci și ale continentului lucrau... 
127 de muncitori. Printre ei, zece ucenici care tare ir mai 
fi dorit să joace fotbal sau să se întreacă la fugă. Viața 
era însă prea grea, prea aspră și cei vîrstnici își amintesc 
ce însenina să fii ucenic în acele vremuri, să muncești 
toată ziua, să fii hulit și umilit de stăpîni. O dată s-a 
încercat să se organizeze un concurs atletic. Au venit 
însă numai doi... fotbaliști". Despre sportul de astăzi în 
■marea uzină ploieșteană, A. CORVIN ne-a spus doar 
atît: „Asociația noastră sportivă numără 6520 de membri 
care desfășoară o bogată activitate în cele mai diferite 
ramuri sportive, participi nd cu entuziasm la competițiile 
de mase, la acțiunile turistice, la campionatele asociației" „

care ne vorbiseNe-am reamintit de încercarea de
A. Corvin în legătură cu organizarea activității atletice în 
urmă cu două decenii. Ni s-a părut interesant și convingă
tor să subliniem cîteva din datele atletismului ploieștean de 
astăzi. Cifrele statistice arată că în regiune există peste 
520 de sportivi clasificați care activează în cele 56 de 
secții afiliate, că nivelul recordurilor regionale a crescut 
considerabil în ultimii ani, că la Cîmpina, Tîrgoviște. 
Teleajen, Mizil și în alte raioane se desfășoară o bogată 
activitate atletică în care sînt angrenați deopotrivă copiii, 
tinerii și vîrstnicii.

în școlile și asociațiile sportive din întreprinderi și de 
la sate, atletismul se bucură de o grijă deosebită și nu 
trece o săptămînă fără ca sute de tineri și tinere să nu 
se prezinte la startul întrecerilor de pe pista de atletism, 
de la sectoarele de aruncări sau sărituri.

Ni sc spune : „Știți că la Timboești, comună din raionul 
Rm. Sărat, acum 20 de ani nici măcar de fotbal nu se 
auzise ?“ Astăzi, asociația sportivă Viticultorul din Tim
boești este fruntașă pe raion. In comună există echipe
de fotbal, volei, popice, șah, tenis de masă etc. Colec
tiviștii și-au amenajat cîteva terenuri simple _ de toată 
frumusețea unde au loc numeroase „duminici cultural- 
sportive" și alte întreceri sportive. Peste 900 de colec
tiviști din comună sînt membri ai UCFS, oameni care 
iubesc și practică sportul în mod organizat, tineri și vîrst
nici care la fiecare sfîrșit de săptămînă vin pe terenul 
de sport din comună sau sînt oaspeți ai colectiviștilor 
din comunele învecinate.

Ieri și azi... Doar cîteva amintiri de ieri, doar citeva 
însemnări de astăzi. Convingătoare insă pentru a ilustra 
succesele realizate și în această regiune pe drumul dez
voltării activității sportive în anii regimului democrat 
popular,

La buna pregătire a acestora 
își aduc permanent contribuția 
antrenorii, cadrele tehnice din 
rîndul cărora s-au evidențiat în 
mod deosebit: llie Oană, Ele
na Sima, Zosim Zima, Petre 
Roșea, Vasile Constantinescu, 
Carol Partoș, Ion Lupescu, Ion 
Dolete, Qh. Tudorache etc.

• In cadrul celor 734 de a; 
sociații sportive își desfășoară 
activitatea 1030 de secții pe 
ramură de sport afiliate la fe
derațiile de specialitate, secții 
care cuprind peste 15 000 de 
sportivi legitimați.

• 22 de echipe participă la 
campionatele republicane orga
nizate la diferite sporturi.

• In regiune sînt organizate 
campionate regionale directe la 
cinci ramuri de sport, 10 cam
pionate orășenești și 45 de cam
pionate raionale.

• Numărul membrilor UCFS, 
al tinerilor și virstnicilor care 
practică în mod organizat spor
tul, crește necontenit în regi
unea Ploiești. Iată cîtevr cifre 
care ilustrează dezvoltarea spor
tului ploieștean în toate raioa
nele ; cifre care arată că tot 
mai mulți oameni ai muncii au 
îndrăgit sportul.

In regiunea Ploiești, situația 
membrilor UCFS pe raioane a- 
rată astfel:

Buzău 32 622, Cîmpina 47 148, 
Cislău 12 964, Mizil 15 562, Plo
iești 22 304, Rm. Sărat 20 899, 

Teleajen 14 565, Tîrgoviște 
44 671, oraș Ploiești 54 779.

• Raioane fruntașe: C.S.O. 
Ploiești, Cîmpina, Buzău, Tîr
goviște.

• Asociații sportive fruntașe; 
Energia Rm. Sărat, Metalul 
Buzău, Uzina 1 Mai Ploiești, 
I. C. Frimu Sinaia, Olimpia 
Slănic, Locomotiva Ploiești.
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Victor Ciocîltea învingător in turneul din Capitală

Un ma re mu măr de spectatori din 
S?biu și împrejurimii și-au dat întâlnire, 
duminică dimineață, pe dealul Guște
ri ța pentru a asista la desfășurarea fa
zei a doyui a campionatului republican 
de motocros. Ploaia căzută din abun
dență în ajun nu i-a speriat pe con- 
ourenți, astfel că la ora fixată în pro
gram ei s-au prezentat la start. Gînd 
a început zumzetul motoarelor iar 
sportivii au plecat să facă turul de 
recunoaștere a traseului, soarele par
că... curios să vadă ce se întâmplă, a 
străpuns perdeaua compactă a norilor 
și încântat de priveliștea ce i s-a ofe
rit, a rămas prezent la întreaga cursă, 
spre satisfacția motocicliștilor și a 
spectatorilor.

Concursul a început cu disputarea 
primei manșe de La clasa 350 cmc. în 
această luptă porneau favoriți Gh, Ion 
'Steaua), E. Seiler (Metalul) și M. 
Dănescu (Steaua). Lupta strînsă dintre 
aceștia, cărora li s-au adăugat O. Ște
fani (St. roșu Brașov) și E. Keresteș 
(Steaua), a făcut ca întrecerea să fie 
urmărită cu muilt interes de către spec
tatori. Gh. Ion a demonstrat și de a- 
ceasta dată calități de specialist necon
testat al probei și a condus cursa pe 
întregul parcurs. în manșa secundă 
lucrurile au evoluat aproape Ia fel, cu 
deosebirea că la șefia plutonului au 
trecut pe rînd Gh. Lon, E. Seiler și 
M. Dănescu. Dar în final a câștigat tot 
Gh, Ion. Clasamentul etapei : 1. Gh, 
ion, 2. O. Ștefani, 3. M. Dănescu, 4. 
P. .From (St. roșu Brașov), 5. E. Ke
resteș, 6. E. Seiler.

La clasa 125 cmc prezența la start 
a obișnuiților rivali Tr. Macarie, O. 
Puiu și Cr. Dovids constituia o garan
ție în ieea ce privește spectacolul 
sportiv. Din start au țîșnit ca din... 
pușcă Macarie și Dovids. Dar O. Puiu, 
deși a fost blocat în pluton, 8-a Hes- 

ircat ușor și, după primele viraje, a 
atacat puternic poziția fruntașă. La

mijlocul cursei a reușit să treacă de 
Davids și tocmai cinci s-a lansat în atac 
asupra lui Macarie a comis o greșeală 
(a ratat o poartă) pentru care a fost 
exclus din clasamentul etapei. Clasa
ment : 1. Tr. Macarie (Dinamo) ; 2. 
Cr. Dovids fMetaluI) ; 3. I. Popa (Di
namo) ; 4. P. Fischer (Voința Sibiu) ; 
5. I. Sas (Steaua) ; 6.
roșu Brașov).

întrecerea de la 175 
minată de M. Pop, a 
fost amenințată ps, întregul parcurs de 
nici un adversar. Pe planul al doilea 
al cursei s-a dat o luptă strînsă între
1. Ionescu (St. roșu Brașov), V. Savin 
(Metalul), Al. Ionescu (Steaua), R. 
Dovids (Voința Sibiu) și M. Covaci 
(Dinamo), care s-au clasat în această 
ordine în urma învingătorului, Mihai 
Pop (Dinamo).

Și la clasa 250 cmc, M. Pop a avut 
o evoluție remarcabilă. Aici el a avut 
ca adversari puternici pe M. Dănescu 
și O. Puiu, Desfășurată într-un ritm in
fernal, această cursă a reținut atenția 
încordată de la plecare pînă la sosire 
în ambele manșe. Deși manșa I a fost 
câștigată de Cr. Dovids, iar cea de a 
doua de Tr, Macarie, ei n-au fost pe
riculoși pentru învingător, deoarece 
atât Dovids (manșa a Il-a) cît și Ma
carie (manșa I) au suferit defecțiuni 
mecanice. Lupta pentru întîietate des
fășurată între M. Pop, M. Dănescu și 
O. Puiu (manșa I) și între M. Dănescu 
M. Pop și O. Puiu (manșa a Il-a) a 
dat cîștig de cauză lui M. Pop care, la 
punctaj egal, a realizat un timp cu 5 
secunde mai bun decît principalul său 
adversar M. Dănescu. în acest fel M. 
Pop a fost declarat învingător la am
bele clase la care a luat startul. Cla
samentul clasei 250 cmc; 1. M. Pop,
2. M Dănescu, 3. O. Puiu, 4. Al. Șuier 
(Steaua), 5. C. Coman (Poiana Cîmpi- 
n.a), 6. E. Keresteș (Steaua).

ION DUMITRESCU

Fr. Szinte (St.

cmc a fost do- 
cărnii șefie n-a

REZULTATELE „CUPEI OLIMPIA"
Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 

întrecerile din cadrul competiției dotată 
cu trofeul „Cupa Olimpia", rezervată 
tuturor posesorilor de biciclete. In pro
gramul primei zile a>u figura at probe 
de perechi care s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultatei juniori cat. I (10 
km) : V. Diaconescu V. Bruscă 
(S.S.E. nr. 1) 16:01 . juniori cat I 
(20 km); I. Ghitea + Gh. Jurable 
(Olimpia) 31:7: seniori (30 km) : 
1. G. Moiceanu + A. Șelaru (Di
namo) 44:58, 2. Fl. Cristescu + I. Bra
haru (Voința) 45:13, 3. Gh. Neagoo 
+ N. Niculescu (Steaua) 46:08. între
cerile au avut loc pe șoseaua Bucu
rești — Oltenița, plecările și sosirile 
fiind marcate în dreptul bornei kilo
metrului 13,500.

Cicliștii partioipanți la ,,Cupa Olim
pia" și-au disputat întîietatea dumi-

nică dimineața în probe cu plecare în 
bloo desfășurate pe șoseaua București 
— Giurgiu. Cursa seniorilor desfășu
rată de-a lungul a 100 km. s-a încheiat 
cu victoria tînărului alergător Dan 
Mărgărit (Steaua) cronometrat cu 
2 h 44:00. El a câștigat sprintul final 
la care a fost prezent întreg plutonul. 
Cupa pusă în joc a revenit însă aler
gătorului dinamovist Aurel Șelaru care 
a ocupat primul loc în clasamentul ge
neral după cele două etape, urmat de 
G. Moiceanu (Dinamo) și I. Braharu 
(Voinfa).

Iată învingătorii în celelalte probe: 
juniori cat. I V. Dima (Steaua) juniori 
cat. a Il-a — Teofil Ghitea (Voinfa) 
biciclete de semicurse — Dan Boniuc; 
bicicletele de turism — T. Niculescu.

R. DINU — coresp.

Ultimele trei runde ale turneului din 
Capitală n-au adus modificări esențiale 
în clasament. Avansul consistent al li
derului, maestrul Victor Ciocîltea, i-a 
asigurat primul loc, deși un finiș pu
ternic al lui B. Soos, l-a apropiat pe 
acesta la numai */2 p. de învingător 
Făcind remize în ultimele sale trei 
partide (cu Neamțu, Radovici și 
Nacht), Ciocîltea termină neînvins, cu 
un procentaj ridicat (70 la sută).

lată partidele decise în ultimele zile 
de joc (restul, remize) : Soos—Nacu 
1—0, Pușcașu—Stanciu 1—0, Pavlov— 
Georgescu 1—0 (runda a 13-a) ; Ră- 
dulescu—Soos 0—1, Georgescu—Nacu 
0—1 (runda a 14-a) ; Szabo—Georges
cu 1—0, Neamțu — Troianescu 1—0 
(runda a 15-a). Partida Troianescu— 
Georgescu, contestată de primul, a fost

reluată din poziția de la întrerupere 
și a revenit lui Troianescu.

Clasamentul final al turneului este 
următorul (la punctaj egal, ordinea 
este dată după coeficienții Soneborn) :
1. V. Ciocîltea (Constructorul) 10‘/2 p;
2. B. Soos (Știința Cluj) 10 p ; 3. Al. 
Pavlov (Electronica) 9 p; 4—5- Em. 
Reicher și Al. Nacu (ambii Electroni
ca) 8‘/2 p ; 6—8. Gh. Mititelu (Farul 
Constanța), C. Botez (Constructorul) 
și /. Szabo (Voința Satu Mare) 8 p; 
9—10. C. Radovici (Petrolul Ploiești) 
și Ș. Neamțu (Feroviarul Craiova) 
7l/2 p: 11. E. Nacht (Progresul) 7 p; 
12—13- O. Pușcașu (Progresul) și Al. 
Radulescu (Banca de Investiții) 6 p; 
14. V. Georgescu (Spartac) 5‘/2 p: 
15—16. Tr. Stanciu (Constructorul) și 
O. Troianescu (Progresul) 5 p.

A început campionul 
republican pe cchip

CĂLĂRIE

Prima etapă a campionatului r 
blican de tenis pe echipe s-a desfăș 
sîmbătă și duminică în trei orașe, 
șov, Tg. Mureș și Oradea. Iată ci 
rezultate înregistrate:

Brașov : Progresul Bucureșt
Steagul roșu 9—6 : Bosch — CI 
cheș 6—3, 6—1, 6—1, Georgesct 
Cherecheș 3—6, 6—2, 6—0, 6—3, 
cea — Dumitrescu 6—3, 1—6, S 
Aneta Verone —■ Hermina Zur 
1—6, 2—6, Julieta Namian, Boscl 
Hermina Zurălău, Cherecheș C 
5—7, 6—1.

Tg. Mureș : Steaua București — 
reșul Tg. Mureș 14—1 : Mărmuri
— Lorinczi 6—3, 6—1, 6—2, D. V
— Precup 6—1, 6—2, 7—5, D. 
ziru — Lorinczi 6—2, 6—3, _8—6, 
mureanu — Prec-up 
Boaghe — Balogh 
Popovici — Fodor 
Popov ici — Balogh

Primele întreceri din campionatul de obstacole
Timp de 3 zile (12—14 iunie), sta

dionul Tineretului din Brașov a găz
duit prima etapă a campionatului re
publican de călărie la probele de ob
stacole.

Cu tot timpul nefavorabil (a plouat 
în fiecare zi) călăreții au efectuat 
parcursuri curajoase, mult aplaudate, 
făcind o frumoasă propagandă sportu
lui călare în orașul de la poalele Tâm
pei.

Concursul a fost dominat de călă
reții bucureșteni oare au câștigat 6 din 
cele 9 probe disputate : Steaua — 3, 
Dinamo Buc. — 2 și Știința Buc. —- 1. 
Din nou, dintre echipele provinciale, 

avut-o 
probe

cea mai bună comportare a 
C.S.M. Sibiu, câștigătoarea a 3 
(una în afara campionatului).

REZULTATE TEHNICE: 
semiușoară (37 conourenți) : 1. 
Recer (Dinamo Buc.) —- Melchior 0 p.
— 43,4 sec., 2. Puiu Victor (Din. Buc.) 
—- Himalaia 0 p. — 45,3, 3. Enache 
Boiangiu (Din. Buc.) —■ Neron 0 p.
— 46,0 ; juniori ÎS ani: 1. Alex. Bo- 
zan (C.S.M. Sibiu) — Idila Op. — 
41,7, 2. Adrian Valentir (Steaua) — 
Răvaș 4 p. — 40,5, 3. Ovidiu Timandi

Categ.
Oscar

De la I. E. B. S.
• S-au pus în vînzare, la casele 

obișnuite, biletele pentru jocul de fot
bal STEAUA—U.T.A., din 18 VI, de pe 
stadionul Republicii: începînd de mîi
ne, aceleași case vor vinde și biletele 
pentru cuplajul interbucureștean PRO
GRESUL—STEAUA și DINAMO— 
RAPID din 21 VI de pe stadionul 
„23 August".

• Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport cal. Victoriei nr. 2, vînd și bilete 
pentru întîlnirea internațională de lupte 
clasice și libere dintre reprezentativele 
R.P. ROMINE și JAPONIEI de miercuri 
17 VI de la patinoarul artificial din 
parcul „23 August".

Mîine, concurs special Pronoexpres
Astăzi este ultima zi în care vă mai 

puteți depune buletinele la concursul 
special Pronoexpres de mîine, miercuri 
17 iunie, la care se atribuie valoroase 
premii suplimentare în obiecte și bani.

Cele mai importante cîștiguri supli
mentare sînt cele patru aia to turisme, 
premii care pot fi obținute și cu nu
mai 5 numere cîștigătoare.

De asemenea la atribuirea autoturis
melor concurează cu șanse absolut ega
le și variantele combinate zecimale.

Dar, în afara autoturismelor, pe im
pozanta listă a premiilor suplimentare 
mai întîlnim numeroase cîștiguri de 
valoare ca : motociclete, frigidere, te
levizoare, scutere, aparate de radio etc.

Pentru atribuirea atî-t a premiilor 
obișnuite în bani cît și a celor supli
mentare în obiecte și bani se vor efec
tua 4 extrageri în trei faze însnimînd 
27 numere.

Una din extrageri este rezervată 
premiilor suplimentare pentru partici- 
panții la acest concurs, posesori de 
bilete Sportexpres Olimpic. Precizăm 
«că acest concurs este ultimul din seria 
la care se atribuie cîștiguri posesorilor 
de bilete Sportexpres Olimpic. Așa 
cum am mai scris, de aceste cîștiguri 
suplimentare beneficiază partieipanții 
care pe buletinele Pronoexpres înscriu 
numere de bilete Sportexpres Olimpic,

cite iun număr de bilet Sportexpres 
pentru fiecare variantă Pronoexpres.

Iată deci ce largi perspective de câș
tig le sînt deschise Ia acest concurs 
special !

• Programul concursului Pronosport 
de duminică 21 iunie este următorul :

I. 
II.

III.
IV. 
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.

Dinamo Buc. — Rapid (cat. A) 
Progresul — Steaua (cat. A) 
Farul — St. roșu (cat. A) 
Petrolul — C.S.M.S. (cat. A) 
Știința Cluj — U.T.A. (cat. A) 
Știința Tim. — Crișul (cat. A) 
Dinamo Pit. — Siderur. (cat. A) 
Unirea R.V. — Reggiana (Italia) 
Gaz Metan — Ingolstadt (R.F.G.)

X. Poiana Cîmpina — Amicizia (El
veția)

XI. Neapoli — Padova (camp. it. B) 
XII. Lecco — Brescia (camp. it. B)
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9 O excursie la jocurile Olimpice de 
la Tokio puteți obține participînd cu 
cît mai multe bilete la concursul Sport
expres Olimpic, conciurs pentru care 
nu v-au mai rămas decît puține zile 
pentru procurarea biletelor.

La acest concurs se atribuie 48 a* 
semenea atractive excursii, 32 auto
turisme și alte numeroase cîștiguri. în 
total 45.960 cîștiguri.

© Buletinele zecimale la Pronosport 
înregistrează concurs de concurs noi 
și importante soiccese. Dintre ele vom 
remarca unul dintre cele mai recente. 
La concursul din 31 mai participanta 
MINA BUCUR din-cotmuua Marila (ra
ionul Orayîța) a obținut o suită de

premii în valoare totală de 65.331 lei 
pentru o cotă de numai 10%.

• Tot un bilet zcoimal, însă Ia Pro
noexpres a obținut la concursul din 3 
iunie premii în obiecte în valoare de 
peste 15.000 lei Ia extragerea pentru 
atribuirea câștigurilor suplimentare po
sesorilor de bilete Sportexpres.

Cel care a realizat această perfor
manță este participantul CONSTAN
TIN ---------- -BOROS din Arad.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

nr. 24 din 10.VI.1964

I 2 variante a 25.896 Iei. 
a Il-a 4 variante a 14.027

a 111-a 38,2 variante a

a IV-a 221,3 variante a

a V-a 774,7 variante a 100

a VI-a 4006,2 variante a

Categoria
Categoria

lei.
Categoria 

1.581 lei.
Categoria

351 lei.
Categoria

Iei.
Categoria

26 Iei.
Premiile de categoria I au fost ob

ținute de partieipanții : Petersel San
dor din Timișoara și Constantinescu 
Sara din București.

PREMII SUPLIMENTARE

Categoria a Il-a 4 variante.
Categoria a IlI-a 8 variante.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport,

(A.S.A. Cluj) — Pascal 4 p. — 40,9 ; 
categ. ușoară (70 conourenți) : 1. Dan 
Mândru (Dinamo Buc.) — Savant 0 p. 
—- 38,0, 2. Eugen Ionescu (Știința
Buc.) — Gratis Op. — 39,5, 3. Cristian 
Țopescu (Steaua) — Brînduișa Op. — 
40.1. Juniori 16 ani: 1. Alex. Bozan 
(C.S.M. Sibiu) — Idila Op. — 33,8, 
2. Ion Popa (Steaua) — Altai 0 p. — 
34.5, 3. C-tin Filipciuc (Dinamo Buc.)
— Agata Op. — 35,0 ; categ. semigrea:
1. Virgil Bărbuceanu (Steaua) — Ste
jar 0 p. penalizare, 2. Vasile Pinciu 
(Dinamo Buc.) — Clasic 3 p., 3—4 
Gh. Langa și A. Costea (Steaua) 4 p. 
„durată" (în afara campionatului) : 1. 
Carol Gogheș (C.S.M. Sibiu), 2. Oscar 
Recer (Dinamo Buc.), 3. E. Boiangiu 
(Din. Buc.) ; fete : 1. Manuela Bogza 
(Știința Buc.) — Ghidran Op. — 38,8,
2. M. Bogza — Arcaiș Op. — 39,5,
3. Birghit Anthony (C.S.M. Sibiu) —
Luminiș Op. — 45,5; categ. mijlocie 
(26 concarenți) : 1. Emil Olteanu
(Steaua) — Seniorita Op. — 42,4, 2. 
Dumitru Hering (Steaua) — Gînd 0 p.
— 49,4, 3. Andrei Costea (Steaua) — 
Recora 4 p. — 46,2 ; proba pe echipe : 
1. Steaua (V, Bărbuceanu, D. Hering, 
E. Olteanu, C. Țopescu) 0 p., 2. Di
namo Buc. — 4 p., 3. Recolta Mangalia
— 8 p.

J 
( 
( 
( 
f

6—0,
6—3, 
6-2, 
6—1, 

Boaghe — Fodor 6—1, 6—2, 6—1
Oradea: Stiinta București — 

10—5: “ ‘
6—3
6—2,
6—2,
6—1,
Baniai 6—4, 6—2, Ecaterina H 
Burciu — Erica Baniai, Spătaru I 
6—4, 6—3.

Marți și Miercuri va avea lo 
Cluj partida restantă din etapa I, 
ința Cluj — Dinamo București. 
bâtă și duminică se va disputa ( 
a Il-a.

6—1,
6—0,
6—0,
6—3,

Burciu — Naghi 6—0, 
6—1, Bardan — Spătaru 
6—1, Bardan — Naghi
6—3, Burciu — Spătaru 
6—4, Ecaterina Hor șa — 

6—2, “ ' ‘

I

Azi începe retui
„Cupei Steaua4

După cele trei etape desfășura! 
cadrul turului „Cupei Steaua", pe 
mul loc în clasament se aiTT "Șl 
(3 victorii), urmată de lotul de ju 
(2 v). Academia Militară (1 v 
Știința (0 v). In ultima etapă,, 
demia Militară a î ’ 
77—67, iar Steaua a dispus de iot 
juniori cu 83—73.

Prima etapă a returului se desfă: 
azi de la ora 78, pe terenul Ș* 
(strada Vasile Pirvan). Vor ave; 
meciurile Academia Militară—loti 
juniori și Steaua—Știința.

învins Științ;

ANUNȚ
Uzina de anvelope „DANUBIANA" șos. Olteniței nr. If 

organizează începînd cu data de 20 iunie 1964 un curs 
specializare cu scoatere din producție, durata 6 luni, în rr 
seria „MECANIC APARATE DE MĂSURĂ Șl AUTOMATIZĂR

CONDIȚII DE ADMITERE :
- muncitori calificați în meseria de lăcătuș mecanic, aji 

tor, electrician, încadrați în categoriile 5, 6, 7 de sa 
rizare.
absolvenți ai școlii profesionale cu domiciliul stabil 
București.
Pe durata școlarizării se va plăti cîștigul mediu.

Se mai angajează :

r

I

i

- mecanici
- lăcătuși
- electricieni
- mecanici aparate de măsură
- instalatori de gaze posedînd carnet categoria „C".
Informații suplimentare se obțin de la serviciul Persor 

și Învătămînt la telefon 23.65.41.
Rețineți : UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA" autob 

44, direct de la Piața Unirii.

Turiști! Rețineți o informație utilă:
Pe șoseaua București - Brașov, la km 102 cooperația 

consum deschide :

„BRASERIA BREAZA" unitate nouă, modern amenaja 
deservită de personal cu calificare superioară.

Zilnic se pot servi specialități de grătar, preparate 
pește, pui la frigare, produse de cofetărie-patiserie, bc 
turi alese.

Seara orchestră de muzică ușoară - dans.

Rețineți deci BRASERIA BREAZA, șoseaua București 
Brașov km 102.
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Scrimerii romîni din nou învingători:
6-2 cu B. S. S. Ucraineană

KIEV, 15 (prin telefon). — Scrimerii 
noștri și-au continuat seria succeselor 
în turneul din U.R.S.S., terminînd vic
torioși cu scorul total de 6—2 întîl- 
nirea cu echipa R.S.S. Ucrainene. De 
menționat faptul că cele două înfrîngeri 
ale echipei noastre sînt în probele de 
spadă, .în care noi nu avem sportivi 
în pregătirea olimpică. In schimb, la 
floretă fete și băieți, ca și la sabie, 
am cîștigat atît întrecerile pe echipe 
cît și turneele individuale.

La floretă fete (echipe), reprezentan
tele noastre au întrecut cu 9—2 echipa 
primă ucraineană. Marina Stanca a 
obținut 3 victorii, Ileana Ghîulai, Ec’i- 
terina Iencic și Suzana Tasi cîte două.

In proba de sabie echipe, reprezen
tativa noastră a obținut victoria . după 
un meci echilibrat, cu 9—7 (Drîmbă 
3 v., Vintilă, Csipler și Rohoni cîte 
2 victorii).

Cu fiecare zi care trece, din pu
ținele rămase pînă la începerea tur
neelor de la Constanța și Brașov, crește 
interesul pentru importanta manifes
tare voleibalistică cuprinsă în calen
darul sportiv al acestei luni. Este și 
firesc, lista participanților la cele două 
competiții internaționale constituind o 
solidă garanție a unor întreceri de ri
dicată valoare, de înalt spectacol. Să-i 
prezentăm.

Participante la turneul masculin ce 
se va desfășura la Constanța între 25 
și 29 iunie inclusiv, înafară de echipa 
noastră olimpică : formațiile R.S.F. Iu
goslavia, R.S.S.-Ucrainene și R.D. Ger
mane, plus Farul Constanța.

Amintind de succesul pe care l-a ob
ținut de curînd la Belgrad reprezen
tativa iugoslavă în fața echipei noas
tre, de progresul și forța garniturii 
R.D. Germane și subliniind, în același 
timp, posibilitatea ca voleibaliștii so
vietici să nu alcătuiască doar o forma
ție a R.S.S. Ucrainene, promițătoarea 
„carte de vizită" a confruntării de la 
Constanța nu mai necesită recomandări 
în plus.

bile

evo- 
din 
trei

Au început 
campionatele europene 

de popice
BUDAPESTA 15 (prin telefon). Luni 

au început campionatele europene de 
popice pe echipe, perechi și indivi
duale. întrecerile feminine se desfă
șoară pe o arenă cu două piste iar 
cele masculine pe o arenă cu patru 
piste.

Competiția s-a inaugurat cu confrun
tările pe echipe. Formațiile sînt alcă
tuite din cîte șase sportive și tot atîția 
sportivi. Se joacă la probele clasice 
de 100 bile mixte femei și 200 
mixte bărbați.

în prima zi a „europenelor44 au 
lu<al, la fete, cîte trei jucătoare 
fiecare echipă. După primele 
schimburi situația se prezintă astfel: 
1. R.D.G. 1221 p.d., 2. R.S.C. 1201 p.d., 
3. R.P.U. 1197 p.d., 4. R. P. Romînă 
1169 p.d., 5. R.S.F.l. 1072 p.d. Primele 
noastre trei jucătoare au realizat ur
mătoarele rezultate: Maria Stanca
386 p.d., Cornelia Moldoveanu 393 p.d. 
și Ileana Gyarfaș 390 p.d. Marți intră 
în concurs Crista Szbcs, Elena Lupescul 
și Elena Predeanu.

Primul jucător al reprezentativei 
noastre masculine, Cristu Vînătoru, a 
doborît din 200 bile mixte 891 po
pice, cel mai bun rezultat după 
schimbul I. întrecerile celor zece se
lecționate masculine continuă 
iar miercuri încep disputele 
rechi.

marți, 
pe pe-

Două evenimente sînt discutate îndeo- 
sebi în cercurile fotbalistice internațio
nale. Primul este „Cupa Națiunilor" din 
Brazilia, unde campionii mondiali au 
fost învinși cu 3—0 de Argentina, iar al 
doilea — semifinalele și finala „Cupei 
Europei', care se vor desfășura în aceas
tă săptămînă în Spania.

Iubitorii fotbalului și-au pus cu si
guranță întrebarea ; cum a fost posibilă 
înfrîngerea Braziliei pe teren propriu 
la un scor atît de sever ? Firește reali
zarea acestui rezultat surpriză își are 
explicația în primul rînd, în comporta
rea echipei Argentinei, care, după cum 
remarcă presa mondială, se anunță o 
candidată serioasă la titlul de campioa
nă a lumii în 1966. Dar, nu este mai 
puțin adevărat, că nici Brazilia nu a 
jucat la valoarea sa reală.

Această victorie este cu atît mai pre
țioasă, cu cît din echipa Argentinei au 
lipsit cîțiva titulari care activează 
formația lndependiente. angrenată 
„Cupa campionilor Americii de Sud".

Ziarul „LA GAZETTA DELLO SPORT” 
din Milano scria că „argentinienii au 
practicat un joc rațional, modern, cu 
pase lungi. Ei au avut o apărare „lacăt", 
supranumerică, trecînd în atac cu o re
peziciune uimitoare, căutînd drumul cel 
mai scurt spre poarta adversă cu un 
număr cît mai mic de jucători Centrul

în 
în

Ultimele două probe s-au disputat 
azi. La floretă băieți (echipe), forma
ția noastră a întrecut cu 9—4 prima 
garnitură a gazdelor. Punctele forma
ției romîne au fost realizate de Haukler 
(3), Csipler, Drîmbă și Falb (cîte 
două). Susținînd un meci și cu garni
tura a doua ucraineană, sportivii ro- 
mîni au învins cu 9—2. De remarcat 
că Tănase Mureșanu n-a concurat, fi
ind ușor accidentat la un deget. La 
spadă echipe, formația noastră alcă
tuită din Moldanschi, Popescu, Țintea 
și Toth a întrecut cu 9—3 echipa B 
a R.S.S. Ucrainene și a cedat cu 4—9 
în fața echipei A.

Bilanțul general al turneului scri- 
merilor noștri în U.R.S.S. cuprinde așa
dar două victorii: 5—3 în fața R.S.S. 
Bieloruse și 6—2 în fața R.S.S. Ucrai
nene. Sportivii romîni revin miercuri 
în țară.

LA FETE, O VERITABILĂ 
AVANPREMIERĂ OLIMPICĂ

Aceasta mai su seamă mulțumită 
unei știri de ultim moment : federația 
sovietică de specialitate a anunțat 
ieri, telegrafic, că la turneul care va 
avea loc la Brașov de la 24 la 29 
iunie nu va mai lua parte reprezenta
tiva R.S.S. Ucra inene, ci o selecționată 
feminină de volei a cluburilor din 
U.R.S .S. Ceea ce lesne lasă să se între
vadă că va face deplasarea o echipă 
din a cărei compunere nu vor lipsi 
multe titulare ale formației olimpice 
sovietice, poate chiar nici una.

Așadar, după toate probabilitățile, la 
Brașov își vor măsura puterile nu mai 
puțin de patru dintre cele șase echipe 
care (înafară de R.P. Polonă și Bra
zilia) vor lupta în cadrul turneului 
feminin din octombrie de la Tokio : 
campioana lumii, Japonia ; campioa
nele Europei, voleibalistele sovietice ; 
echipa noastră și reprezentanta la J.O. 
a Asiei, formația R.P.D. Coreene.

în fine, prezentarea „micii Olimpia
de*4 de la poalele Tîmpei se întregește 
prin adăugarea pe tabelul participanți
lor a echipei R.D. Germane, așteptată 
să sosească o zi înainte de începerea 
turneului.

Pentru valoroasa competiție la care 
vor asista, iubitorii voleiului din Bra
șov își vor face... încălzirea la 21 iunie, 
cînd campioanele mondiale vor susține 
un prim meci cu echipa reprezentativă 
a R-P- Romîne. Un bun și prețios pri
lej suplimentar de verificare a olimpi
celor noastre.

Vizita în Japonia a președintelui
C. I. 0., Avery Brundage

Cu prilejul recentei sale vizite în 
Japonia, dl. Avery Brundage, președin
tele Comitetului Internațional Olimpic, 
a ținut o conferință de presă, în cursul 
căreia și-a exprimat satisfacția pentru 
stadiul avansat al lucrărilor de pregă
tire ale J. O.

„Am fost deosebit de impresionat de 
pregătirile pentru Jocurile Olimpice de 
la Tokio — a declarat A. Brundage. 
Nu există îndoială că totul va fi gata 
la timp".

Din amenajările în curs de finisare, 
președintele C.I.O. s-a arătat satisfăcut 
in. special de parcul Komazava, care 
cuprinde un teren de fotbal, o sală de 
lupte, două terenuri pentru hochei pe 
iarbă, terenuri de volei și o arenă de 
base-ball. A. Brundage a felicitat perso
nal pe arhitectul japonez Josinobu Asi- 
bara, autorul proiectului după care a 
fost executat parcul sportiv.

ațacant Prospiti și extrema stingă Me
siano au activizat întreg atacul, iar chi
lianul Rojas (care joacă acum în selec
ționata Argentinei) a stăpînit mijlocul 
terenului'1. Primul gol a fost înscris în 
min. 38 de către extrema dreaptă, One
ga, iar după pauză, Telch (care intrase 

Cu balonul rotund în jurul lumii
9 CUM AU PIERDUT CAMPIONII MONDIALI MECIUL CU 
ARGENTINA • ÎNAINTEA SEMIFINALELOR ÎN „CUPA EU

ROPEI" INTERTĂRI

în locul lui Mesiano — lovit —) a înscris 
alte două puncte (min. 61 șl 88).

Același ziar menționează că „brazilie
nii au fost de nerecunoscut : a lipsit efi
cacitatea lui Pale (căruia jocul nu t-a 
mers de loc — in schimb el a fost dur, 
lovindu-l pe Mesiano). In repriza a 
doua, la rezultatul de 0—1, după ce Pele 
a fost faultat în careu. . . penaltlut a 
fost ratat de Gerson". Surpriza este cu
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multilaterală, fapt 
permite întotdeauna 
claseze bine la in-

Gimnaștii maghiari se pregătesc 
pentru „internaționalele** R.P. Romîne
Pînă acum, în actualul sezon compe

tițional reprezentativele de gimnastică 
ale R.P. Ungare au susținut două 
meciuri internaționale, evoluînd la Bu
dapesta în compania echipelor mascu
line și feminine ale Franței și R. S. 
Cehoslovace. La aceste concursuri o 
bună comportare au avut Aniko 
Ducza, Katalin Makray, Maria Tressel, 
Gyongyi Mak și Emmi Oroszi (la fe
minin) și Aranyos, Varga și Csany (la 
masculin). Toți acești gimnaști, cărora 
li s-au adăugat și alți băieți, au par
ticipat în ultimul timp la un program 
intens de pregătire în vederea impor
tantului concurs de la Constanța, a 
șaptea ediție a campionatelor interna
ționale ale R. P. Romîne. Specialiștii 
din R.P. Ungară sînt unanim în apre
cierea că întrecerile din orașul de pe 
malul Mării Negre constituie o impor
tantă confruntare preolimpică.

In vederea participării la concursul 
din Romînia, fetele, îndeosebi, au ma
nifestat mult interes în pregătire. Aceas
ta pentru faptul că gimnastele noastre 
își dau seama prea bine că obținerea 
unor rezultate valoroase la Constanța 
va însemna mai mult decît o simplă 
comportare bună. După toate probabili
tățile, vor face deplasarea Aniko Ducza 
și Gyongyi Mak, Ducza este o gim-

I Au luat sflrșit campionatele 
europene de talere

BOLOGNA 15 (prin telefon). După 
patru zile de întreceri, duminică s-ani 
încheiat campionatele europene de ta
lere. Titlul a fost cîștigat de italianul 
Mattareli cu 190 p., urmat de Leibin- 
ger (R.F.G.) și Prevost (Franța) cu 
același număr de puncte. Departajarea 
s-a făcut în urma unui baraj. Reprezen
tanții noștri Ion Dumitrescu și Gheor- 
glie Enache aci ocupat locurile 16 și 
respectiv 25. Dumitrescu a totalizat 
183 p., iar Enache 180 p.

A. Brundage a avut rezerve în pri
vința amenajărilor din satul olimpic. 
„Acesta nu este suficient de izolat — 
a spus președintele C.I.O. — și atleții 
ar putea fi tulburați de prea frecvente 
vizite din afară". Organizatorii japonezi 
au promis că vor remedia ace’ste de
ficiențe.

Lui A. Brundage i-au plăcut foarte 
mult Centrul de presă și Casa ziariști
lor, care în timpul J. O. vor putea cu
prinde pînă la 2.000 de corespondenți 
de presă. „Sînt convins că ziariștii 
vor fi mulțumiți de aceste instalații" 
— a declarat președintele C.I.O.

în cursui 1 șederii sale la Tokio, 
Avery Brundage a luat contact cu 
personalități din guvernul japonez. El 
a avut o amplă întrevedere cu Eisaku 
Satoh, ministru de stat al Japoniei 
pentru problemele organizării J. O.

atît mai mare, cu cît în 11-le brazilieni
lor și-au găsit loc o seria de jucători 
valoroși : portarul Gilmar, fundașul Car
los, mijlocașii Joel, Diaz și înaintașii 
Pele, Vava, Julinho și Gerson.

Și acum să revenim pe continentul 
nostru, ia „Cupa Europei” interțări. In 

această săptămînă, atenția Iubitorilor de 
fotbal se îndreaptă spre actul final al 
acestei întreceri care se va desfășura 
în Spania. Iată programul semifinalelor : 
MIERCURI (seara) : Spania—R.P. Ungară 
(la Madrid) ; U R.S.S.—Danemarca (la 
Barcelona) ; SlMBATA : învinsele din 
semifinale pentru locurile III—IV (la 
Barcelona) ; DUMINICĂ : meciul pentru 
locurile 1—2 (la Madrid). 

mama unei

nastă 
care-i 
să se 
dividual compus, în timp 
ce Mak dovedește calități 
deosebite la sărituri și bîr- 
nă. Deși în vîrstă de nu
mai 21 de ani, Ducza este 
deja o gimnastă „vîrst- 
nică“, avînd în palmares 
importante succese cuce
rite în decursul celor 7 
ani de activitate competi- 
țională. Ea este soția u- 
nui cunoscut jucător de 
volei din echipa reprezen
tativă a R. P. Ungare, iar 
acum șase luni a devenit 
fetițe.

Iată ce ne-a spus ea despre întrece
rile de gimnastică de la Constanța i 
„Deși am fost nevoită să absentez o 
perioadă îndelungată de la antrenamen
te, consider că acum am reușit să ating 
din nou un bun nivel, care-mi dă spe
ranțe atît pentru concursurile apropia
te cit și pentru Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Am convingerea că voi avea 
multe de învățat la concursul de la 
Constanța, și sînt bucuroasă că voi 
putea cunoaște litoralul romînesc, des
pre care am auzit atîtea lucruri mi
nunate".

Cu aceeași grijă s-au pregătit și gim- 
naștii. Aranyos, Csanyi și Varga sînt 
gimnaști talentați, dar ei nu au însă 
experiența marilor concursuri interna-

Din toate

: Nickolas 
(17 ani) 
maraton: 
(cea mai 

i anului) ; 
Chudomel

ATLETISM : La Praga — prăjină : 
Tomasek 4.91 m (record cehoslovac); 
400 m : Trousil 46,1 ; La San Diego 
(S.U.A.) înălțime: Carruthers 2,13 m; 
lungime : Boston 7,48 m î 100 yarzi: 
Rivers 9,3; 1 milă : Schul 3:59,1 : greu
tate : O’Brien 18,94 m, Long 18,93 m. 
La Fresno (S.U.A.) — 220 yarzi: Ha
yes 20,5; 120 yarzț garduri: 
13,9; 10.000 m: Lindgren 
29:37,6! La Windsor (Anglia) 
Heatley (Anglia) 2h 13:55,0 ! 
bună performanță mondială a 
Hill (Anglia) 2h 14:12,0; <
(Cehoslovacia) 2h 15:26,0. La Paris — 
100 m: Piquemal 10,3 . 400 m.g. : Poi- 
rer 51,0 (record francez); 110 m.g.: 
Duriez 13.9; 5.000 m: Gamoudi (Tu
nisia) 13:58,2 (record tunisian) ; greu
tate : Komar (Polonia) 18,59 m; 800 
m : Lurot 1:47.4. La Riga — 200 m : 
Ozolin 20,9; 400 m.g.: Anisimov 51,1 ; 
15C0 m : Savinkov 3:44,2 ; 10.000 m : 
Dutov 28:54,2 ; 3000 m obstacole : Ko
nov 8:39,6; triplusalt: Kreer 16,16 m; 
prăjină : Petrenko 4,50 m; suliță : Kuz- 
nețov 79,84 m; greutate: Lipsnis 19,11 
m; 4x400 m: Ț.S.K.A. 3:08,6 (record 
unional egalat) ; feminin lungime: 
Scelkanova 6,46 m. — 200 m : Samo- 
tesova 23,8 ; 800 m : Babințeva 2:04,4; 
80 m.g. : Kulkova 10,6; disc: Tamara 
Press 57,87 m. Istanbul: Turcia — Iz- 
rael 116—103. Berlinul occidental: 
100 m. Hideo Hijima (Japonia) 10,1.

BASCHET: In turneul preolimpic 
de la Geneva i R. P. Ungară — Fin
landa 69—57 (finală). Ambele echipe

Reamintim că prima ediție a competi
ției a fost cîștlgată de echipa U.R.S S., 
carP a întrecut iugoslavia, cu 2—1 după 
prelungiri. Și acum, cîteva amănunte 
despre pregătirile echipelor. Reprezen
tativa U.R.S.S, se prezintă mult înti
nerită, cu mulți „olimpici’’, printre care : 
Mudrlk. Sesternev, Glotov, Kopaev, Kor
neev, alături de vechii titulari Iașin, 
Ponedelnik, Voronin, Husainov. In echi
pa daneză evoluează o serie de jucători 
cunoscuți în țara noastră, care au figu
rat si în reprezentativa olimpică a Da
nemarcei : J. Hansen K. Hansen, Bertel- 
sen. Thorst, o. Madsen, Danielsen etc.

Spaniolii aliniază o formație nouă, cu 
mulți jucători selecționați din echipa At
letico Madrid (finalistă a „Cupei Spa
niei"), cărora li se alătură Amancio și 
Zocco (Real). Paquito (Valencia), Marce- 
loni. Villa (Saragossa). Gazdele au ape
lat și la serviciile unor jucători care 
activează acum în echipele italiene : 
Del Sol (Juventus) și Suarez (Inter). Un
garia a deplasat’ un lot complet, în care 
figurează printre alții : Albert, Tlcliy, 
Sandor, Sarosi. Fenyvessi, Bene eta.

Firește, cele 4 meciuri din finalul 
acestei competiții sînt așteptate cu legi
tim interes în întreaga lume.

ION OCHSENFELD

Iată-l pe Varga evolulnd la inele

ționale. întrecerea de gimnastică de 
Constanța le va da posibilitatea 
acumuleze noi cunoștințe, să învețe 1 
la alți gimnaști fruntași care vor 
prezenți acolo.

Conducătorul tehnic al federației < 
gimnastică din R.P. Ungară. Sarkar 
Istvan, care a urmărit îndeaproape ai 
trenamentele sportivilor maghiari, t 
spunea : „Participăm cu multă plăca 
la această întrecere, din două motive 
mai îniîi pentru că prietenii noștri r< 
mirii sint excelenli organizatori și e.s 
o adevărată plăcere să participi la coi 
cursuri care au loc In țara lori In < 
doilea rlnd, pentru că consider să voi 
avea multe de învățat".

SZUCS LASZLO
redactor la revista „Kepes Sport

Lanerossi — Blackburi

sporturile
s-au calificat în turneul de la Tokic 
Pentru locurile 3—4 : Franța — Bu! 
garia 81—69.

CICLISM : Cursa de selecție a lob. 
lui olimpic al U.R.S.S. la Yalta, 9' 
km. (circuit pe 15 km) Ghenadi Lebe 
dev, Saidhujin, Viaravas și Olizarenk 
(Kapitonov și Meliliov au abandonat)

Turul ciclist al Elveției a continua 
cu desfășurarea etapei a 4-a pe dis 
tanța Bale — Paeffikon (154 km). t 
cîștigat elvețianul Werner Weber car 
a realizat timpul de 3h 45:C8, In cla 
satnentul general individual' c&nduc 
Rolf Maurer (Elveția) — urmat 1 
1:58,0 de Balmanion (Italia) și de Zi 
lioli (Italia) la 3:58,0.

Etapa a 8-a a Turului Angliei: Lon 
dra — Northampton a revenit 1: 
sprint elvețianului Rutschmann. care 
parcurs 102 km în 2h 23:13,0. El 1- 
învins pe polonezul Pawlovski. In cla 
samentul general continuă să conduc. 
Metcalfe (Anglia) urmat la 3:45,0 d 
coechipierul său Barker.

FOI BAL : Finala cupei R. F. Ger 
mane: Miinchen 1860 — Eintrach
Frankfurt 1—0 (1—0) ; La Bordeaux 
Sao Paulo — Bordeaux 2—1 (2—1) 
meci amical. La New York: Heart - 
Bahia 1—0,
Rovers 3—1. La Sedan i America Ri< 
de Janeiro — Sedan 3—1.

NATAȚIE: Concurs de sărituri 1 
Moscova. Trambulină (bărbați) — d 
la 3 m : Safanov 147,47 p ; femei (să 
rituri din turn) ’ Delia Reinhard 
(R.D.G.) 97,47.

ȘAH : Turneul interzonal. în parti 
dele întrerupte, Spasski a cîștigat L 
Reshewski, în timp ce Larsen nu : 
obținut decît remiză la Tringov. Rezul 
tat de egalitate a fost consemnat și îi 
partida Pachman — Benko.

Clasamentul după 18 runde r 1—2 
Spasski (U.R.S.S.). Larsen (Danemar 
ca) cîte 14 puncte; 3—5. Bronsteii 
(U.R.S.S.), Tal (U.R.S.S.), Smtslo: 
(U.R.S.S.) 13,5 puncte; 6. Sfeir
(U.R.S.S.) 12,5 puncte; 7 Ivkov (lu 
goslavia) 12 puncte ; 8—10. Darg: 
(R.F.G.), Portisch (R.P.U.), Reshewsk 
(S.U.A.) cîte 11 puncte.

VOLEI: Japonia — R. S. Ceho
slovacă (masculin) 3—1 (15—5, 15—8 
8—15. 15—5). Au jucat următoare!) 
formații: JAPONIA i Demachi, Koya 
mata, Ikedo, Sato, Minami, Moriyama 
Suqawara, Nokoda; R. S. CEHO 
SLOVACA i Humhal, Stolarik, Mușii 
Smidl, Smolka. Kop, Toman, Kovarik 
Schnek, Golian. Kriz. Japonia — DukL 
Kolin 3—2. Ambele meciuri s-au des 
fășurat la Kolin (R. S. Cehoslovacă)
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