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Ștafeta sportivă „A XX-a Aniversare
PROLETARI DIN TOATE TARILE, VNIȚI-VX.1

soseste astăzi in București
7 7

■■— Ultimele popasuri în 
Irum spre Capitală.

în cursul zilei de ieri Șta- 
eta sportivă a făcut ultimul 
ău popas, în drum spre 
:apitala țării, la Constanța, 
■‘loiești și Pitești.
• Ieri după-amiază la 

ira 18, în fața frumoasei 
ăli a sporturilor din Con
tanta mii de cetățeni — lo- 
:alnici și turiști — au asis- 
at la mitingul organizat cu 
prilejul primirii mesajelor 
itafetei, sosite de pe traseul 
Talați—Tulcea. S-a dat a- 
>oi citire mesajului sporti
vilor din regiunea Dobrogea 
>rin care aceștia s-au anga
jat să obțină, în cinstea celei 
le a XX-a aniversări a eli
berării patriei, noi succese 
n muncă și în activitatea 
iportivă. Ștafeta regiunii Do
brogea, compusă dinlâspor- 
.iviA-a pornit spre Capitală, 
>e traseul Hîrșova — Țăn- 
iărei — Slobozia — Urzi- 
:eni — București (stadionul 
Tineretului).

sosirea sportivilor regiunii 
Brașov. Zece motocicliști 
ploieșteni, printre care se 
află Florin Moise, muncitor 
la uzinele „Ilie Pintilie“, 
campion regional la moto- 
ciclism, Gheorghe Mezinces- 
cu, inginer la uzinele „1 Mai“ 
și alții vor purta mesajul 
spre capitala țării.

• La Pitești, în piața din 
fata Casei Ofițerilor, a avut 
Ioc, ieri după-amiază, festivi
tatea de primire a ștafetei 
regiunii Oltenia. Sute de pi- 
teșteni, prezenți la festivi
tate, au aplaudat călduros 
coloana celor 70 de moto
cicliști purtători 
lor raioanelor 
Muscel, Curtea 
Costești, Pitești,
La sfîrșitul festivității, șta
feta regiunii Argeș a pornit 
spre Capitală. însoțită de o 
coloană de motocicliști.

ai ștafete- 
Cîmpulung 
de Argeș, 
Găești etc.

sta- 
Ca-

4b în fața Palatului cul
turii din Ploiești, ieri la ora 
17,30, mii de oameni ai 
muncii au fost prezenți la

Astăzi la ora 10, pe 
dionul Tineretului din 
pitală va avea loc festivita
tea primirii ștafetelor regiu
nilor Dobrogea, Ploiești, Ar
geș, București și a orașului 
București. Ultimul schimb al 
ștafetei va fi format din 17

Astăzi id ora 16, pe stadionul Republicii

Deschiderea iestivă 
a finalelor 

Spartachiadei republicane

La sosirea parti cipanților

Imediat după sosire, sportivele din delegația regiunii Ba
nat, au ținut să se fotografieze in țața Gării de Nord.

Foto: T. Roibu

Capitala țării are de duminică noi oaspeți. Au sosit parti
cipant*! la finalele Spartachiadei republicane. Gara de Nord 
a fost ieri parcă mai animată ca orieînd. Din trenurile ce 
poposeau la capătul peroanelor coborau într-una tineri și ti
nere, în costume care de care mai frumoase. Iată-le pe fe
tele din lotul clujean, pe băieții de pe malul mării, cu fețele 
bronzate, pe reprezentanții Brașovului, Maramureșului și 
Banatului. Cele 16 regiuni ale țării și-au trimis în aceste 
zile la București tot ce au mai bun în sport, pe cei care 
să-i reprezinte în întrecerile finale ale Spartachiadei.

Printre noii sosiți am întîlnit figuri cunoscut^. Sînt 
sportivii pe care i-am aplaudat de atîtea ori în competiții, 
unii dintre ei maeștri ai sportului, de multe ori componenți 
ai loturilor naționale. Dar printre finalist! se află și numeroși 
tineri, debutanți într-o competiție de asemenea amploare. 
Sînt la începutul activității sportive. Cu toții au venit la 
București, hotărîți să obțină cele mai bune rezultate, pe mă
sura condițiilor create, a pregătirii și a talentului lor.

Mai sînt cîteva ore pînă la deschiderea festivă a între
cerilor. Totul este gata de start. Spectatorii abia așteaptă să 
aplaude recorduri, rezultate cît mai valoroase.

AL. C.

motocicliști și tot atîția spor
tivi fruntași — reprezentând 
regiunile (arii și orașul Bucu
rești — care vor sosi în ju
rul orei 18,30 pe stadionul 
Republicii.
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SPARTACHIADA REPUBLICANA

Participanta La întrecerile de 
lupte din cadrul finalei Spar- 
ta.chiad.ei republicane s-au ali
niat în sala Dinamo cu prile
jul deschiderii întrecerilor 
care reunesc aproape 400 de 
concurenți. O adevărată cifră 
record (Citiți în pag. a 2-a 
cronica reuniunii de ieri).
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0 ultimă confruntare

AGENDA FINALELOR

internațională a scrimerilor 
noștri fruntași

Scrimerii noștri fruntași vor 
susține în luna septembrie • 
ultimă confruntare sportivă in
ternațională înaintea J.O. de la 
Tokio. Este vorba de meciul 
cu selecționatele R.S.S. Ucrai
nene perfectat pentru zilele de 
11, 12 și 13 septembrie, in sala 
Dinamo din Capitală.

REÎNTÎLNIRE...FESTIVĂ
A FINALELOR SPARTACHIA
DEI REPUBLICANE — Stadio
nul Republicii, ora 18,00.

Intre orele 19,15—19,40: două 
probe de atletism (800 m F— 
serii și 1 500 m serii contratimp) 
și o cursă ciclistă demonstrativă 
(cursă de urmărire).

• BASCHET. — Terenul
Știința (str. V. Pîrvan), de la
ora 8.30: Banat—Mureș - A.M.
(F), oraș București—Iași (F),
Cluj—Banat (M), oraș Bucu
rești—Bacău (M).

• GIMNASTICĂ.
Floreasca, de la
ciții impuse și 
tru junioare II 
exerciții impuse 
I și II și seniori III.

• HALTERE. — Sala Recol
ta. de ia ora 9,00: întreceri în 
cadrul cat. 56 kg.

• HANDBAL. — Parcul spor- 
j tiv Dinamo, de la ora 9,00, 
i teren I: Banat—Mureș-A.M. (F),
Banat—Mureș-A.M. (M), Lotul 
R.P .R.—Ploiești (M) — amical;
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DESCHIDEREA

Sala 
ora 9,00: Exer- 

liber alese pen- 
și senioare III; 
pentru juniori

teren II : oraș București — Ba
cău (M) și oraș București —- 
Brașov (F).

• ÎNOT. — Bazinul Dinamo,
de la ora 9,30, serii la probele: 
400 m mixt (M), 200 m spate 
(M), 100 m liber (F), 100 m 
liber (M), 200 m bras (F),
1x100 m liber (F) și 4x200 m 
liber (M).

• POLO. — Bazinul Dinamo, 
de la ora 11,30: Mureș- A. M.— 
Cluj și oraș București—Banat.

• SĂRITURI. — Ștrandul Ti
neretului, de la ora 11,45: să
rituri impuse de la trambulină 
(M și F).

• LUPTE CLASICE. — Sala 
Dinamo, de la ora 10,00: finalele 
la cele 8 categorii: 52, 57, 63, 
70. 78, 87, 97 și peste 97 kg.

• TENIS DE MASĂ. — Sala 
Institutului Politehnic, de la ora 
9,30 : meciuri în cadrul primei 
reuniuni.

• VOLEI. — Terenurile Pro- 
șresul, de la ora 8,30: oraș 
București—Brașov (F), oraș 
București—^Dobrogea (M), Cluj— 
Oltenia (F), Cluj—Oltenia (M).

Am mai fost prin comuna 
Curcani din raionul Oltenița. 
Și cunoaștem pe mulți dintre 
harnicii ei locuitori. Dar cine mt-l 
cunoaște pe Ion Buzatu, fostul 
președinte al gospodăriei co
lective ? De cînd a ieșit la 
pensie, își face toată ziua de 
lucru. N-are un pic de astîmpăr. 
Astăzi însă s-a sculat 
vreme ca de obicei și i-a spus 
nevestii:

— Dobrițo, vezi că eu plec.
— Dar ce s-a intim plat, 

omule, că pleci de acasă cu 
noaptea in cap ?

— Nu s-a întîmplat nimic, a 
răspuns el scurt, ieșind pe 
poartă fără să se mai uite 
înapoi.

Era o dimineață însorită de 
iulie. Mai întîi, moș Ion a vi
zitat complexul avicol, iar apoi 
s-a pierdut printre lanurile de 
porumb. A trecut pe la orezărie 
și grădină, iar după aceea s-a 
întors in comună. Mergînd pe 
uliță, privea antenele televi-

mai de-

zoarelor de parcă vroia să le 
numere, iar cînd trecea pe lingă 
o casă nouă dădea din cap 
a mulțumire. La terenul de 
sport, unde ne-am întîlnit. a 
poposit mai mult.

— Noroc bun. moș Ioane! în
cotro ?

— Spre casă. Am fost să 
văd cum se mai lucrează prin 
gospodărie. Multe s-au schim
bat. Și cînd stau și mă gân
desc. parcă ieri 
cînd...

Spttnînd acestea 
se gindi la anul

— Știți, continuă
Buzatu I puțin emoționat 
terenul acesta de sport ar putea 
vorbi, ar spune și el multe 
pre colectiva noastră.

Iși aminti cu plăcere de 
aceea din '50, cînd au

a fost ziua

Jon Buzata 
începutului...

moș Ion 
Dacă

des-

GENERAȚIA LUI 23 d

Drumul spre măiestrie al lui Nicolae Gîju
Finala campionatului repu

blican pe anul 1964... In ring 
își fac apariția cei doi pre- 
tendenți Ia titlul categoriei 
muscă: maestrul sportului
Constantin Ciucă și tînărul 
debutant Nicolae Gîju.

începe prima repriză. Ciu
că atacă. Gîju boxează cu 
prudență. Același aspect îl 
are și repriza secundă. In 
ultimul rund, Gîju lasă însă 
tracul în „colț" și pornește 
decis la lupta ofensivă. Ciucă 
abia mai face față ritmului 
impetuos impus de boxerul 
din fața sa. Gîju reface, dar 
nu în măsură să poată intra 
în posesia centurii de cam* 
pion.

S-a încheiat festivitatea de 
premiere... Fusese „revelația" 
finalelor. Și acum, în drum 
spre vestiar, a fost încon-. 
jurat de mulțimea curioșilor 
și, bineînțeles, de ziariști, 
întrebărilor pe care și le 
punea publicul, le-am căutat 
răspunsul, trezind amintirile 
proaspătului finalist.

■— Cîți ani ai, Gîjule?
— Sînt născut în 1944. La

4 octombrie împlinesc 20 de 
ani.

Unde
De cînd faci sport? 
ai învățat boxul?
Vedeți, de cînd fac 

este mai greu de preci- 
Și, chiar dacă surprinde, 

mea pasiune a fost 
l, pe care l-am jucat 
ani în copilărie cu 

din cartierul

sport 
zat...
prima 
fotbalul, 
mulți i 
prietenii mei 
muncitoresc Electroputere din 
Craiova. Prin mai 1961, a- 
veam un meci de fotbal pe 
„Electroputere11. Pe același 
stadion se antrenau elevii lui 
„nea George", 
de pauza dintre 
m-am apropiat 
boxerii lucrau
N -am știut că 
va fi decisiv 
sportivă. Spectacolul m-a cu
cerit. N-am părăsit locul 
pînă tîrziu, la terminarea an
trenamentului. A doua zi

Am profitat 
reprize și 

de locul unde 
„la mănuși11, 

acest moment 
în viața mea

AUGUST

m-am prezentat antrenorului 
Gh. Duduleanu si am înce
put pregătirea.

— Cînd ai urcat pe 
pentru prima oară?

— O lună mai tîrziu
învins pe un coleg mai vechi 
de sală — Petre Grecu — 
și acest meci mi-a dat aripi. 
Mi-am pus in gînd să

ring

Am

(Continuare în pag. a 3-a)

ziua 
venit 

la el (pe atunci era preșe
dinte al gospodăriei colective), 
învățătorul Grigore Bădărăa și 
cîțiva flăcăi. După ce 
cultat le-a zis :

(Continuare in pag.
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FINALELE SPARTACHIADEI
Atleții la start! In sala sparturilor Dinamo

Cei mai buni 
atleți din întrea
ga țară, califi
cați în urina 
desfășurării di
feritelor con- 
vor lua startul 

miine — în finalele 
ale cam- 

atletism ale anulai 1964.

cursuri preliminare, 
-— începînd de 
Spartachiadei republicane Șt 
pionatelor de

Este cel mai bun prilej pentru iuti 
a-tleții să dovedească prin rezultate 
de o 
lirea 
în care 
nivelele, 
litativ.

De Ia 
nale așteptăm, 
rezultate bune, noi record™ ri. republi
cane la o serie de probe și cât mai 
multe norme olimpice*!

să
valoare cit mai ridicată pregă- 
teineinică efectuată în acest art 

aklletismul nostru,. Ia toate 
a marcat un însemnat salt ca-

protagoniștii întrecerilor Ei- 
așadar, cit mai multe 
noi recorduri.

în formă a lui Aurel Stamatescu, 
(după accidentele din primăvară), creș
terea arătată la ultimele concursuri de 
Valentin Popescu fi mai ales de junio
rul Petre Ci-obanu. Sînt convins că vom 
asista la o finală de „sută" foarte 
tare".

Șerban Ciochină și-a încheiat pre
gătirea pentru campionat eti un nou 
record la triplusalt. Condițiile atmos
ferice neprielnice în care s-a desfă
șurat concursul la Poiana Brașov au 
făcut ca astăxi reeordu[ țării să nu 
măsoare decît 16,25 m.

Așteptăm cu mult interes s.t» reve
dem, îtr concurs, pe recordmana lumii 
tolanrla Balaș care, după cit se pare, 
are- în vedere o mină tentativă pentna 
recordul mondial (1.91 m) 
nerăbdători să urmărim as 
„dueluri* Bizim—Popescu.

Continuă cu succes întrecerea celor mai buni luptători
• ASTĂZI VOR FI DESEMNAȚI CAMPIONII LA „CLASICE" • D. PIRVULESCU, I. CERNEA, 
G POPOVICI N MARTINESCU, V. BULARCA NEÎNVîNSl PÎNA ASEARA • O SERIE 

' DE TINERI ASPIRA LA TITLURI

și sîntem 
serie de 

(suliță),
Viorica Viscupoleanu—Gabriela Ri'lu

Ziua a doua a finalelor de lupte 
clasice din cadrul Spartachiadei repu
blicane, desfășurate în sala Dinamo, 
se poate caracteriza în continuare ca 
un succes deplin al acestui sport. 
Meciurile spectaculoase, de un ridicat 
nivel tehnic au făcut ca spectatorii să 
nu-și părăsească locurile pînă la ulti
mul gong al reuniunii. După cum era 
de așteptat, fruntașii acestui sport au 
o comportare constantă, oferind celor 
prezettți confruntări de zile mari.

Cea mai palpitantă partidă, o adevă
rată finală, a fost aceea dintre D. 
Pirvulescu și C. Turturea. Ambii au 
făcut risipă de energie, au folosit cea 
mai variată gamă de procedee tehnice 
care a făcut .ca avantajul să fie cînd 
de o parte cînd de alta. Pînă la urmă, 
cu un avantaj minim a învins 
puncte campionul olimpic, ~ 
îescu. Pe tinărul luptător dinamwist 
Turturea, cu toate că a 
apreciem ca unul dintre cei mai buni 
la categoria 52 kg.

Ia
D. Pîrvu-

pierdut, îl

I N
SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ CU 

„GREUL" TACHE MUȘESCU

O mențiune specială pentru sportivii 
G, Popovici. care a totalizat pînă a- 
seară patru victorii prin tuș. Ion 
Cernea, V. Bularca, N. Martinescu, 
I. Baciu fiecare cu cite patru victorii 
pînă în turul IV. Trebuie să mai amin
tim- de unii tineri în acest sport care 
au făcut față cu succes asalturilor unor 
luptători cu experiență îndelungată. 
Printre ei se află: C. Nlistor (Bucu
rești), D. Teau — 17 ani (Banat), C. 
Petrescu (Argeș), C. Correanu (Ga
lați). N. Popescu (Reșița) și alții. A- 
preeiem ca pozitiv faptul că unele re
giuni care au debutat recent în acest 
sport au prezentat elemente talentate, 
(Iași, Argeș, Suceava și Bacău).

Iată cîteva dintre rezultate : cat. SZ 
kg. _  C. Ofițerescu (Brașov) b. p.
I. Vrabie (Ploiești), G. Stoiciu (Or. 
Buc.) b. tuș St. Nagy (Mureș A. M ) 
șt C. Nistor (Buc.), I. Maurer (Cra
iova) b. tuș, D. Teau (Banat) și învins 
la puncte de I. Mesaros (Brașov) ; 
cat. 57 kg. — I. Baciu b. tuș V. Orițâ 
(Brașov) și b. p. I. Ghincea (Brașov); 
cat. 63 kg. — P. Popescu (Banat) b. tuș

SEMNĂ

R. larga (Argeș) și b. p. N. Sandra- 
gan (Galați), M. Boloean (Banat) b. 
tuș R. Iorga și b. tuș A. Fulon (Hune
doara); cat. 70 kg. — I. Prejban (Hune
doara) b. tuș FI. Stan (Ploiești) și b. p.
M. Laurențiu (Brașov), I. Gabor (Buc)b. - - - - — • ■ —
I.
C.
b. 
rus 
P.
(Buc,)
și b.
cu (Banat) b. p.
și prin '__ __ „ _
A. M.) ; cat. 97 kg, — F. Jula (Mara
mureș) b. tuș F. Ursache (Suceava),
N. Martinescu (Buc.) b. tuș M. Popa 
(Ploiești) și S. Szasz (Crișana); cat. 
grea _ C. Bușo.iu (OLtenia) b. tuș 
V. Bunta (Crișana) și b. p. c. Bor-

. deanu (Banat), N. Pavel (Buc.) b. tuș 
’ T. Mușescu (Dobrogea) și este învins

prin tuș de I. Marinache (Brașov).
Azi, începînd de ia ora 9 au loe ulti

mele meciuri care vor desemna cam- 
1 pionii Spartachiadei republicane și 

campionii țării la „clasice'.

VASILE TO.MA

p.p. E. Iordacloe (Buc); cat. 78 kg. — 
Țăranu b. p. F. Ciorcilă (Buc.) și 
Badea (Bue.). G. Cerei (Brașov) 

p. P. Grosu (Ploiești) și M. Baraita- 
(Oltenta). N. Baciu (Brașov) b. tuș 
Grosu ; cat. 87 kg. — D. Bacalu 

b. tuș I. Răducanu (Ploieștr) 
p. M. Crdltoru (Banat), I. Iones- 

“ ’ . . . V. Fodorpataki (Cluj) 
descalificare pe Gagyi (Mureș

tuș F.

R I

Campionul as juniori Viorel Suci a (Penicilina Iași) în cursa de 110 m g
Prof. AlexoFidriji Stoenescur^. u<wtl (iinu 

tre antrenorii dinamoviștilor Imcnraș- 
teni, ne s-punea-- ieri e» și-» pos muri 
speranțe în elevii săi: ,.//« 
la Valeriu Ju-rcă aștept u>a razii Dni!, 
superior actualului său record (5H,I 
sec.) pe 400 mg,. Campionul nostru 
este bine pregătit și dacă tnt ști sâ 
orienteze în- timpud cursei ettfe capabil 
te încheie cei ^>00 rn în- mai puțin de 
51 sec.“

Dar și ceilalți atleți dinamoviști s-sm* 
pregătit cu sîrgjiință nentrrr acesta* 
întreceri. De- l» B'arahitș.^ Mustața. 
Rățoi, Ciobanu, antrenorul S-toene#cu 
așteaptă cifre valoroase.

Un alt antrenor, prof. Vasile Dumi
trescu este convins că sprinterii rvi 
vor dezminți re^alta-lele1 bune înregus- 
trate pînă „Zurufirescu,, de pil
dă. manifestă formă- bună:.. La ul
timele: antrenamente a. aleriiai de.' moi 
mul'te ori 120 m în 12,3—12,4 sec., 
ceea ce mă face sa cred că e capabil 
de )0,4 sau chiar I02& see. pe 100 ț».

idă bucura^ de asemenea, revenirea-

leseu (tnifviim**-). Li a fârnivliiti—Olimpia 
Cataramă- (diise), SimMngscu.—Samuniii 
-‘—P'&p&vsrlti (liMigiinej, Astaței—Savin 
(prăjină*). —Bereț*»za*zi, Ștef,
Mihftli (300 ui)r Ftar^ntina Stancu—■ 
Ioana Petrescu (400 m) etc.

Sînitem curioși, dhr asemene», să-i 
ta» «lucra’*, alături de seniori, 

pe multi diintre juniorii noștri care »u 
ubțiaut în acest an splendide victorii 
în întîlnirile cu echipele Ungariei^ Po
loniei și lușosiaviei. Ei au< acum o 
bună ocazie să realizeze noi perfor- 
manțe de valoare. Și sîntera convinși 
că- le vor realiza!

întrecerile finale vor constitui și un 
liwn prilej de selecționare a echipelor 
iwastre* reprezentative pentru apropia
tele întreceri ale Jocurilor Balcanice 
de la Bncurești (1F—13 septembrie) 
și pentru prima, ediție a campionate- 
lor europene de juniori de la 
șovia. Ca să nu mai vorbim de 
rile Olimpice de la Tokio! De 
tuturor pârtiei panților o caldă 
de sncces !

Var- 
Jocu- 
aceea, 
urare

Printre cei 12 luptători de la ca
tegoria grea (peste 97 kg), care s-au 
întrecut duminică după-amiază in pri
mul tur al finalelor de la „clasice''', 
a fost și tinărul metalurgist Tache Mu
șescu din reprezentativa- regiunii Do
brogea. L-am întilnit pe acest „uriaș" 
sportiv tnlr-un colț al sălii, în com
pania unui alt sportiv dobrogean., 
care pe Ungă el părea o... miniatură: 
era și mai scund cu aproape 50 cm 
și mai ușor cu 50 kg. Este vorba 
de- colegul de echipă, N. Tttdorache 
de la categoria 52 kg. Ambii fac parte 
din asociația sportivă l.M.U. Med
gidia.

Dar să revenim la „greul" nostru. 
Mușescu are- 27 de ani, este mecanic 
la Tntreprinderea metalurgică din 
Medgidia șl practică luptele la nivel 
de performanță de 3 ani. După cum 
ne spunea el, în 1959 a luat parte 
pentru prima dată la un concurs, în 
cadrul Spartachiadei de vară a tine
retului. De atunci nu s-a mai... dez
lipit de salteaua de lupte. De men
ționat că anul trecut, în cadrul cam
pionatului pe echipe, s-a clasat pe 
locul / la categoria grea, fiind luptă
torul care a repurtat cele mai multe 
victorii prin tuș.

Un amănunt: Tache Mușescu este 
și un bun fotbalist. Face parte din 
echipa secției în care lucrează și joacă 
fundaș dreapta. Nu-l invidiem pe cel 
ce joacă extremă stingă în echipa 
adversă...

TACHE MUȘESCU

DIN JURUL SALTELEI
Luptătorul care a obținut 

Victorie a- fost bucureșteanul 
Baciu (Rapid) : în mai puțin 
minute el l-a făcut tuș pe băcăoanul 
C. Roșu.

Cel mai greu luptător este repre
zentantul regiunii Oltenia, Mihai Mar- 
tirtescu. El dntărește 115 kg. practică 
spartul luptelor de peste 10 ani și 
are 32 de ani. :Este fratele uicecam- 
pionului mrmțliftl Nicolae Martinescu- 
(Oinamn București), care este insă 
mai... slab cu 18 kg.

prima
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Sga Semifinalele turneului de fotbal 
Dobrogea-Cluj și București—Banat 

e ®

participanți la finală ne-au 
atenția în mod deosebit. Este 
de M. Baciu (București), care

Doi 
atras 
vorba x , z.
a împlinit la 1 februarie 16 ani, deci 
este cel mai tînăr finalist, și E. Lap- 
șa i tsch i (Ma ra m u reș) 
nulelor Spartachiadei. 
mărean a înscris pe răboj 
virstă ([jentru sport) de

★
Printre cei prezenți la 

întilnit trei perechi de sportivi: 
Baciu și I. Baciu (București), 
ambii muimnători prin tuș în primul 
tur, — N. Martinescu (București) și 
M. Martinescu (Oltenia), T. Boșcenco> 
și iV. Boșcenco (Dobrogea). Precum se 
vede- e- vorba de mai mulți frați. Deci 
nu numai fotbalul este sportul care are 
tradiție in familii...

★
Stînd da vorbă cu- maestrul emerit 

al sportului too Cernea, am reținut 
din aprecierile lui că a-ceaslă finală 
a Spartachiadei republicane, care con
tează și pentru desemnarea campio
nilor republicam pe 1961, este cea 
mai mare competiție internă de lupte 
organizată vreodată în țara noastră. 
Pe lingă numărul mare de partici- 
panți se remarcă și buna lor pregă
tire. „Noi, fruntașii acestui sport. 
ne-a. declara-t Cernea, avem de... furcă 
cu o seri? de tineri darnici de cl se 
afirma. Amintesc doar cîțiva dintre 
ei: M. Boloca-n. frații Baciu, C. Cer
neau u și alții".

„veteranul" fi 
Sportivul băi- 

respectabila 
M de am.

finală am 
M.

Miine, la patinoarul „23 August" 
pasionante întreceri pugilistice

■

de 
ca- 

Sparta- 
bucurat

Turneul 
fotbal di.n 
drill 

chiadej republicane, care s-a 
de o reușită deschidere prin meciul 
preliminar dintre reprezentativele re
giunilor Cluj și Iași, continuă mîine 
după-amiază.

Pe stadionul Dinamo vom asista la 
două interesante semifinale :

Ora 15: Dobrogea — Cluj.
Ora 17: București — Banat.
După cum se vede, un cuplaj plin 

de promisiuni, în cadrul cărora îi vom 
revedea, în formațiile din provincie, pe 
«ei mai buni jucători de la Știința Cluj, 
l-arul Constanța, UTA, Știința Timi
șoara iar în selecționata Capitalei pe 
fotbaliștii cluburilor bucureștene Di
namo, Steaua și Rapid, conuponenți 
ai totului nostru olimpic.

Să vă prezentăm fiecare joc :
DOBROGEA — CLUJ. Desigur, o în- 

lîtnlre deschisă oricărui rezultat. Pe 
elujeni i-am văzui duminică, în com
pania ieșenilor, și evoluția lor ne-a

lăsat o bună impresie. După toate pro
babilitățile, ei vor alinia formația: 
Moguț — Narai, Tr. Georgescu, Grăj
deanu, Cîmpeanu — V. Alexandru, Su
da — Ivansuc, Nești, Adam, M. Sza
bo.

Constănțenii au susținut duminică 
ultimul meci de verificare înaintea 
plecării spre Capitală, în compania lui 
i.M.U. Medgidia. Rezultatul : 6—0
(3—0), prin punctele înscrise de Oiogu 
(3), Tănase, Zamfir și Bukossi (din 
pen al ti).

Pentru jocul de mîine, selecționata 
regiunii Dobrogea anunță următorul 
„unsprezece": Ghibănescu — Costin, 
Tîlvescu, Stancu, Buzea — Zamfir, 
Neacșu — Tănase, Tufan, Bukossi, 
Ologu.

BUCUREȘTI — BANAT. Duminică, 
la Timișoara, selecționata regiunii 
Banat a susținut un ultim joc de ve
rificare, întîlnind formația de categorie 
B, C.F.R. Timișoara. Selecționata a ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 (2—1), 
prin punctele înscrise de Igna (min.

Vasile — Surdan, Mețca^ Bacoș, Tal- 
pai — Lereter, Floruț — Igna, Mano 
lache, Țirlea, Mițaru.

Din lotul care a sosit ieri în Capi
tală mai fac parte: P. Popa, Peciean, 
Comisar, Chivu și Sfîrlogea.

Lotul Bucur ești ului s-a pregătit cu. 
grijă în vederea turneului final al a- 
cestei mari competiții, în care dorește 
să aibă o comportare la înălțimea aș
teptărilor și a prestigiului de care se 
bucură componenții săi, membri 
tulul olimpic. Formația care va 
m-îine pe stadionul Dinamo va 
căiuită din următorul lot:

Sucîu, Datcu, Lupescu, N-unweiller 
HI, C. Dan, Ivan, Jenei, E. Petru, Kosz- 
ka, S. Avram, 
Crăiniceanu, FI. 
Ion lonescu, N. 
Greavu, Petescu^

Conform regulamentului, în caz de 
egalitate după scurgerea timpului re
glementar de joc, meciul se prelungește 
cu 30 de minute. In cazul cînd egali
tatea se menține și după prelungiri, se 
califică pentru finală echipa mai tînăra.

ai lo- 
apare 
fi al-

Constantin, Pîrcălab, 
Voinea, Dumitriu II, 
Georgescu, I. Haidu, 
D. Nicolae.
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prin punctele înscrise de 1^
20), Floruț (min. 22) și lancu, pen
tru feroviari, în min. 29.

Antrenorii au anunțat
formație pentru partida de miine: Ion

următoarea

întrecerile pu- 
gifistice din ca- , 
drul semifinalei 
și finalei Spar- I 
tachiadei repu- i 
blicane se în- ( 
scriu printre , 
cele mai atrac

tive competiții sportive din această 1 
săptâmînă.

Miine, pe ringul instalat în incinta ; 
patinoarului ,123 August", se vor alinia ( 
la startul întrecerilor cele patru semi- 
finaliste. Publicul bucureștean va avea 
prilejul să urmărească un număr de 
20 de meciuri, în care —fără îndoială 
— combatanții vor lupta cu multă ho- 
tărîre. Fiecare victorie, fiecare punct 
adus echipei va constitui un pas înain
te pentru calificarea în finală și, deci, , 
pentru cucerirea titlului de echipă cam
pioană a primei ediții a Spartachiadei 
republicane.

Cine sînt cele patru semifinaliste ?
Fără discuții, cea mai merituoasă 1 

este tînăra formație a regiunii Argeș, ' 
care a trecut prin examene grele în 
drumul său spre etapa finală. Elevii 
antrenorului Cristian Panaitescu au în
vins. pe rînd, reprezentativele regiuni
lor București, Dobrogea și în meci pre
liminar, selecționata Banatului — re
giune cu o veche tradiție în sportul cu 
mănuși.

La ultima fază a acestei competiții, 
regiunea Argeș va prezenta următorul 
lot: Șt. Mihai, A. Simion, Gh. Badiu, 
Gh. Manea, Gh. Citirea, 1. Vișinescu,

.4. Pitigpi, Gh. Maidan, Gh. Preda, Tr. 
Nicolae. I. Ison.

Echipa reprezentativă a Capitalei, ca
lificată direct în finală, dispune de un 
tot mai numeros din care nu vor lipsi 
cunoscut» pugilist! : D. Davidescti, N. 
Gi/u, Gh. Ânghel, V. Tudose, I. Oltea
na, D. Gheorghiu, V. Trandafir ș.a.

Cea de-a treia semifinalistă este cea 
a regiuitii Galați, echipă care are și 
ea un cuvîht greu de spus în aceste în
treceri. Antrenorii P. Mihai și C. Do- 
brescu vor prezenta următorul lol i 
A. Dumbravă, I. Sava, N. Munieanu, 
N. Deicit, M. Săvescu, V. Cristea, Gr. 
Enache, V. Periatul, V. Bogoi, Șt. Co. 
jan, O. Cioloca.

Ultima semifinalistă : reprezentativa 
regiunii Brașov. Această echipă a rea
lizat o mare surpriză, eliminînd din 
concurs selecționata Clujului. Din. for
mație nu vor lipsi cunoscuții boxeri 
P. Gale, S. Crăciun, N. luga, I. Măr. 
culef, Gh. Neaga și I. Grăjdeanu.

Programul —tras la sorți— al semi
finalelor de mîine este următorul:

De la ora 17,30, reprezentativa re
giunii Brașov întîlnește reprezentativa 
regiunii Argeș. In continuare se dispută 
cea de a doua semifinală, între selec- 
ționata Capitalei și cea a regiunii Ga< 
lăți.
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Spartachiadei
/or 
iive

La întrecerile finale de natație 
lua parte 266 de sportivi și spor- 
(înotători, săritori și poloiști). 
Cea mai numeroasă participare 
înregistrat la atletism, unde vor 

concura peste 600 de atleți și atlete.
• La haltere (finalele încep azi) 

două clasamente. Unul 
baza totalului de kilo- 
trei procedee clasice : 
și aruncat. Al doilea

s-a

ma,
ferii: cele 
tegorii de 
locuri li,

se vor alcătui 
individual, pe 
grame la cele 
Împins, smuls 
clasament se întocmește pe echipe re
prezentative de regiuni. Echipa care 
va totaliza cele mai multe kilograme 
va fi declarată cîștigătoare a Spar
tachiadei republicane. In cazul cînd 
două echipe vor fi egale cajiumăr 
de kilograme, atunci primul loc va fi 
atribuit luind în considerare, în or
dine, următoarele criterii: echipa cea 
mai ușoară la cintarul oficial, echipa 
care a cucerit cele mai multe locuri 
I pe categorii, echipa cea mai tînără.

• Reamintim cititorilor noștri că la 
atletism, gimnastică, haltere, natatie 
(înot și sărituri) și lupte (clasice și 
libere) se vor acorda cîștigătorilor și 
titlurile de campioni ai Spartachiadei 
republicane și cele de campioni ai 
R.P.R. la probele respective.

• După cum se știe, la finala de 
ciclism sînt prevăzute două curse: 
una pentru biciclete de turism și alta 
pentru cele de curse, la care vor par
ticipa cite 5 (2 și respectiv 3) con- 
curenți de fiecare regiune. Prin bi
ciclete turism se înțeleg bicicletele cu 
torpedou sau pinion liber, cu cau
ciucuri demontabile groase, fără ghidon 
de curse și schimbător de viteză.

• în componenta echipelor de gim
nastică este obligatorie prezența unor 
sportivi și sportive pentru categoriile 
de copii, juniori și junioare II, ju
niori și junioare 1.

• Finalele la lupte clasice Iau sfîr- 
șit astăzi, cînd se va alcătui un cla
sament pe echipe, prin adunarea punc
telor realizate de componență- respec
tivi în clasamentul individual la toate 
categoriile de greutate. In caz de ega
litate de puncte între două sau mai 
multe echipe, stabilirea ordinei lor în 
clasament se va face (inîndu-se sea-

în ordine, de următoarele cri- 
mai multe locuri I pe ca- 
greutate, cele mai multe 

III. ș.a.m.d.

Dificil lucru de a 
vă face recomandări, 
sublinieri speciale, 
pe afișul celor cinci 
zile de volei din fi
nalele Spartachia
dei republicane. 
Pentru^ că, Intr-ade
văr, în programul 
veritabilului festival 
voleibalistic, care 
începe astăzi pe te
renurile de la Pro
gresul, cele cinci 
etape exercită ace
eași atracție. Acea
sta, ca o urmare 
firească a evidentu
lui echilibru existent 
între majoritatea 
selecționatelor re
gionale participante 
este valabilă atît cuta finale. Afirmația

privire la întrecerea echipelor feminine, 
cît și, mai ales, la aceea a echipelor 
masculine.

La fete, e de prevăzut că lupta pen
tru primul loc se va da între reprezen-

Drumul spre măiestrie al lui Nicolae Giju
(Urmare din pag. 1)

devin boxer... mare.
— Apoi?
— Mam pregătit intens. încurajările 

celor din jur, ale antrenorului, m-au 
stimulat mult. M-au favorizat, desigur, 
și condițiile excepționale de pregătire. 
Și, cînd nu-ți lipsește nimic, drumul 
spre performanțe este, mai ușor de 
străbătut. Am susținut de atunci mai 
bine de 70 de meciuri și n-am pierdut 
decît 4. 1963 a fost anul în care am 
participat la primul campionat de ca
lificare și am pierdut în finală. Uff, 
finala! Acum din nou în finală...

— Ești nemulțumit de rezultat? 
Ai făcut doar un meci mare.

— Este adevărat, dar puteam face 
mai mult. Trebuia să încep ofensiva 
din repriza a ll-a. Voiam să fiu pri
mul.

fost printre 
puteam să 

de a-i vedea 
buni sportivi 

„a-

Ieri am 
oaspeți. Nu 
scap ocazia 
pe cei mai 
ai țării. I-am vizitat 
casă", în căminele stu
dențești unde au fost găz- 
duiți, le-am strîns mina 
și i-am felicitat. Fiecare 
Se mîndrea cu cite ceva. 
Colectivistul Ion Ganea 
din Segarcea obținuse 
rod bogat pe întinsele 
tarlale ale gospodăriei, 
iar acum in urmă, titlul 
de campion regional al 
Spartachiadei la 5 000 și 
10 000 m. Era vesel, cînta 
din chitară, înveselind pe 
cei din jur. '

Ii ascultau cîntecele 
sportivii din Maramureș, 
constructorii de autoca
mioane și tractoare din 
Brașov, chimiștii oneșteni, 
acompaniindu-1 ușor, 

melodios. Erau de față și 
oțeiarii hunedoreni, Ion 
Prejban, luptător, laminorist, 22 de ani, 
350 de tone sîrmă peste plan date de co
lectivul lui în cinstea marii sărbători. Se 
mai aflau acolo Constantin Roșu și alți 
sportivi din brigada condusă de mai
strul Gheorghe Simion, de la fabrica 
de ciment Bicaz. Dăduseră și ei peste 
plan 200 tone de klincher și își lua
seră angajamentul ca la finalele Spar
tachiadei să fie tot fruntași.

Din lotul regiunii Iași am remarcat 
pe Viorel Suciu (110 mg) student frun
taș în anul II la Politehnică. Discuta, 
aprins cu gimnastul, de categoria I 
Mihai Ștefan, marangozier la Șantie
rele navale din Constanța și el frun-
-----—

Un grup de înotătoare 
București la

tativa orașului București și aceea a re
giunii Cluj. Dar, foarte bine s-ar putea 
ca în această întrecere să aibă un cu- 
vînt greu de spus și selecționatele re
giunilor Brașov, Oltenia și chiar aceea 
a Iașilor, a cărei apariție este aștep
tată cu deosebit interes, ea anunțînd 
prezența cîtorva remarcabile speranțe.

La băieți, analiza listelor de jucători 
înscriși în competiție de cele cinci fi
naliste îndrituiește previziunea că la 
titlul de campioană a Spartachiadei re
publicane pot emite justificate pretenții 
patru dintre cele cinci echipe partici
pante: orașul București, Regiunile Ga
lați, Cluj și Dobrogea. disputa pen
tru întîietate, voleibaliștii . Olteniei sînt 
însă capabili să producă Surprize. Ar fi 
surprize pe care, se înțelege, nimeni nu 
le-ar regreta, ele fiind menite a spori 
valoarea interesantei manifestări volei- 
balistice la care vom asista.

— Nu-i nimic, mai ai timp, ai nu
mai 20 de ani.

— Așa-i. împlinesc 20 de ani. Sînt 
fericit că m-am născut în memorabilul 
’44, an care a marcat începutul măre
țelor transformări din țara noastră, 
transformări de care m-am bucurat și 
eu ca și toți ceilalți oameni ai muncii. 
Mă voi strădui în continuare să devin 
un boxer de valoare pentru a putea 
aduce patriei succese de prestigiu.

dt
Gîndul „marii speranțe" a antreno

rului Marcu Spakov pare că începe 
6ă se contureze. Printre numele pu- 
giliștilor care ne vor reprezenta țara, 
în meciul cu selecționata olimpică a 
Cubei, am citit ca satisfacție și pe cel 
al lui Nicolae Gîju.

M1HA1 TRANCĂ

din reprezentativa 
antrenament făcut ieri in 

T ineretului.

orașului
bazinul

Foto : T. Roibu
acestui grup vesel 
Melinte, Gheorghe

In mijlocultaș.
se . aflau și frații
și Dumitru. Amîndoi zidari destoinici, 
cunoscuți în 
cvartalul de 
mir de lîngă 
și halterofilul 
citor fruntaș 
rea na 
voleibaliști de la Chișcani.

Tuturor le-am urat succes deplin la 
finală.

tot orașul Iași. (Vezi 
locuințe Dimitrie Cante- 
Nicolina I). Venise aici 
Gheorghe Petacov, mun- 
la întreprinderea Dună-

Galați, împreună cu cîțiva

V. TOFAN

nespus 
asocia-

Avîntul Curcani ade oină
în 1957 campioană a țării, 
atunci n-a mai lipsit de la 
finală de campionat. Luptă- 

Gheorghe

(Urmare din pag. 1)

— Ce să mai chibzuim fraților? Și 
comitetul de conducere al gospodă
riei s-a gindit la treaba aceasta. Ți
neri sînt, lopeți, tirnăcoape și stilpi 
pentru porți vă dăm noi. Luați locul 
acela nefolosit și făceți-l teren de 
sport. Mai încolo vom vedea noi ce 
vă mai trebuie.

Colectiviștii s-au bucurat 
cînd la Curcani a Luat ființă 
ția sportivă. Pe noul teren de sport 
se întîlneau mai în fiecare după-a- 
miază tineri și vîrstnici, care încin
geau pasionante jocuri de fotbal și 
oină. Avînd la dispoziție echipament 
și materiale, tinerii s-au pregătit te- 
•meinic și in curînd s-au făcut cu
noscuți nu numai în regiunea Bucu
rești ci chiar în întreaga țară. For
mația 
devenit 
iar de 
nici o 
torii Dumitru Panduru și 
Neacșu, ciclistul llie Oprea, atletul 
Nicolae Toncea și alți tineri colecti
viști au devenit de mai multe ori 
campioni regionali. In întrecerile re
centei finale pe regiune a Sparta
chiadei republicane, desfășurată la 
Giurgiu, colectiviștii din Curcani au 
fost reprezentați de cicliști, atleți și 
luptători. Astăzi, 340 de membri 
IJCFS activează în mod organizat in 
7 secții pe ramură de sport.

— De cît timp n-ați fost pe la noi? 
ne întreabă moș Ion.

— De vreo trei ani.
— Atunci n-ați văzut noua clă

dire a școlii, căminul cultural, micul 
complex sportiv de la școala de 8 
ani... Vezi mata! Atunci cînd ne-am 
hotărît să constituim gospodăria, nu 
ne închipuiam că o să devenim așa de 
repede milionari.

Din 1960, toți colectiviștii au în case 
lumină electrică. Acum, 110 familii

IN CINEEC IN VALEA MOTRULUI• ••

Prî- 
îi spuneam soției că 
credea și ne bucuram 
dreptate.

și scoîu! seturilor —

ci în sala 
învingători.

de noi aici

peste 4U 
în buzu- 
albă un 
caligra-

...Tovarășul Poroineanu, secretarul Sfa
tului popular al regiunii Oltenia, ne spu
sese la plecare numai atît :

— Drumu-1 bun. ȘI aveți ce vedea...
N-aveam de unde ști atunci că popasul 

în Valea Motrului (cel mai nou bazin car
bonifer ai țării) și în orașul Motyu (cel 
mai nou oraș al Romîniei) ne va prilejui 
o întîlnire cu maestrul sportului ION CRI
VĂȚ, voleibalistul de care Horațiu Nico- 
lau, Gabriel Cherebețiu, Fiergru, Plocon, 
și alții își aduc aminte cînd recapitulează 
victoriile echipei noastre de volei, cam
pioană a Europei.

— Și eu mă simt mereu aproape de ei — 
ne mărturisește Crivăț. Am trăit alături de 
naționala Romîniei toate emoțiile recen
tului campionat european de la București 
și îmi amintesc de locul II pe care l-am 
ocupat în 1955 tot la București și cînd sim
țeam fiecare din cei șase care am luptat 
atunci, că puteam realiza mai mult, 
veam la televizor și 
vom învinge și ea mă 
împreună că aveam

— Uneori ghiceam
adaugă tovarășa Crivăț, adică fosta vo
leibalistă Maria Coman de la .Rapid’ și 
din „naționala" noastră de volei.

Ghiceam și tare ne mai bucuram și am 
fi vrut să fim nu la televizor 
Floreasca, să-i îmbrățișăm pe 
să Ie stringent mina.

— Era, însă, nevoie mai multă 
— adăugă inginerul Crivăț, înKerupind o- 
mintirile multe și frumoase.

Albumul cu fotografii din cele 
de întîlniri internaționale alunecă 
nărui discotecii, lăsînd pe masa 
caiet simplu cu o istorioară abia 
fiată în rotunjimea cîtoiva cifre.

1961 : absolvirea Institutului de mine din 
Petroșeni.

1962 : repartizarea în producție și formu
larea primei responsabilități : șeful secto
rului Ploștina.

1964 : 1 martie, șeful sectorului Leurda. 
La aceste cîteva cuvinte, oricare din oa
menii pe care îi vei întreba voi adăuga 
cu siguranță următoarele :

— Fruntășia pe exploatarea noastră mi
nieră a sectorului Leurda este legată de 
numele candidatului de partid, inginerul 
Ion Crivăț.

Era un sector cu rezultate mai puțin 
bune pînă la venirea tovarășului Crivăț. 
Acum în preajma zilei de 23 August, sec-' 
torul Leurda a și realizat 800 000 lei eco
nomii din cei 1 000 000 cît s-a angajat în
treaga noastră exploatare să realizeze în 
cinstea celei de a XX-a aniversări.

De asemenea, planul pe trimestrul II a 
fost realizat de sectorul condus de tovară
șul Crivăț cu două săptămîni înainte de 
termen.

In luna iulie, de exemplu, acest sector 
fruntaș pe exploatare a îndeplinit planul 
cu o depășire de 200 la sută.

Inginerul Crivăț confruntă cifrele acestea TEOFIL BĂLAJ

REÎNTÎLNIRE

Primele întreceri ale Spartachiadei republicane au atras un mare număr 
tineri și virstnici din Curcani, lată pe doi din tinerii colectiviști pârtiei- 

panți la concursul de lupte desfășurat pe terenul din comună
Foto : M. Pop

de

televizoare iar alteau ____
diouri. Fata comunei se 
continuu: pe ulițele ei 
600 de case noi, iar alte 
refăcute. Viața nouă se

800 — ra- 
schimbă în- 

au apărut 
400 au fost 

._____  . ___ simte pre
tutindeni. Oamenii își realizează idea
lurile.

Inii amintesc că într-o cronică a 
finalei campionatului republican de 
oină am remarcat și numeie citorva 
elevi, care se evidențiaseră in echipa 
din Curcani, 
astăzi, însă 
de atunci și 
multe. Ilie 
de echipă în 
pescu inginer, iar Ionică Gruianu este 
profesor de educație fizică la Școala 
de 8 ani din comună. Moș Ion Bu- 
zatu are și el trei fete și un băiat care 
se bucură și ei din plin de viața 
nouă de după 23 August 1944. O fată 
e învățătoare, celelalte două suit co-

Aceștia joacă oină și 
timpul care s-a scurs 
pînă acum a schimbat 
Tene este acum șef 
gospodărie, Petre Po-

pletează cu fapte noi, cu amănunte pline 
-c cu nume de oameni, cu
acele amintiri comune care dau viață gra- 

fiecare din privirile 
cîtiva ani pe potecile 
asfaltate, în căutarea

nu bănuiau, iar cînd

inginerul 
pe amîn-

realizarea

cu propriile însemnări și discuția se com

ele semnificații*
< ’ _ ' ' ' ; __ 
ficelor și încălzesc 
întoarse în urmă cu 
devenite azi șosele 
începutului.

Oamenii nu știau, _ „ ____ , __  ____
au văzut nu le-a venii să creadă că sub 
grădinile lor, sub pășunile și viile lor, în 
inima pămîntului, se ailă milioanele de tone 
de lignit care vor schimba atît de curînd 
datinile și soarta acestei părți a țării.

Curînd însă ciobanii au lăsat turmele șl 
au îmbrăcat costumul de miner (Grigo.ro 
Pasat și frații lui, toți din comuna Horlățel, 
sînt numai cîteva exemple), iar diminețile 
Văii Motrului au devenit dimineți indus
triale, dimineți ale tradiționalului salut al 
minerilor ,,Noroc bun 1“

— ...Și fiecare ceas din vîrsta cea nouă 
a Motrului — continuă inginerul Crivăț, 
a fost un ceas al bucuriilor pe care sînt 
fericit să Ie recapitulez ca trepte ale pro
priului meu suiș spre sufletul și stima oa
menilor care mi-au acordat curînd încre
derea și dragostea lor. Și aceasta este 
adevărata explicație a succeselor colecti
vului nostru.

— De bună seamă, aceasiă dragoste și 
stimă a oamenilor se cîștîgă printr-o ati
tudine exemplară, adaugă tovarășul Almă- 
șan, secretarul comitetului de partid al ex
ploatării miniere Valea Motrului — și tînă- 
rul nostru candidat de partid. 
Ion Crivăț, a știut să le merite 
două.

— M-am gîndit în principal la 
economiilor de material lemnos, deocam
dată — intervine tov. Crivăț. Dar mai sînt 
și alte lucruri de făcut. Sînt fericit că am 
fost repartizat aici și vreau să merit în 
întregime încrederea ce mi se acordă.

...De undeva dinspre dealul Locii 
inima căruia coboară galeriile minei 
răști), dinspre orașul nou, de fapt de 
tutindeni ne înconjoară un cîntec pe 
l-am mai auzit cîndva în Apusenii Roșiei 
Montane.

Acordurile grave ale unui cor bărbătesc 
răscoleau Valea Motrului, pînă dincolo de 
dealurile înguste și de pădurea abia zărită 
«la marginea cerului. Trecem pe sub 
arcul de triumf al amiezii ascultînd acest 
cîntec despre lumină și despre mineri.

Tîrziu, în mașină, recitind însemnările 
subliniem apăsat cele două cuvinte din 
cîntecul ascultat în Valea Motrului : LU
MINA și MINER. Niciodată n-au fost mai 
apropiate ca acum. Metafora are și o re
prezentare concretă: lignitul din Valea Mo
trului va satisface în întregime necesitățile 
de combustibil ale centralei electrice de 
termoficare Craiova.

Avea dreptate 
cretarul Sfatului 
tenia. Drumul a 
vedea...

(in 
Ho- 

pre
care

poroineanu, se-tovarășul
populai al regiunii Ol- 
fost bun și axn avut ce

lectiviste fruntașe, iar băiatul.' Ștefan, 
e președintele gospodăriei unde tatăl 
său a fost primul președinte.

— Dar ia spune-mi. m-a întrebat 
la un moment dat bătrinul, ce vini 
te-a adus din nou pe la noi ?

— Merg la sediul gospodăriei. 
Vreau să scriu ceva despre sporti
vii ei- . , . _ , .— Du-te, taica, șt daca cumva iul 
Ștefan ii scapă ceva iți spun eu: astăzi 
gosoodăria noastră împlinește 14 ani.

,,'Cind Ion Buzatu a ajuns acasă, 
a aflat și nevastă-sa de ce a plecat 
atît de dimineață: 
zi e cu neputință 
locurile și oamenii 
cit atita vreme.

într-o asemenea 
să nu te atragă 
cu care ai mun-

TR. IOANIȚESCU

Numărul viitor ol ziarului nostru 
va apare mîine, miercuri, la ora 
obișnuită.

Grigo.ro


23 AUGUST

Dobrogea I Te îneîntă, te uimește 
cu bogăția și frumusețile ei 1 E 
minunată astăzi Dobrogea, acest 
pămînt culcat în mijlocul apelor, 
cu priveliști nebănuite la safe și 
orașe, cu comori ale trecutului și 
bogății noi ale prezentului, cu bel
șug de grîne și rod bogat de vii. 
Cine cunoaște Dobrogea o iubește 
de totdeauna 1 Pentru că aici, așa 
cum scria cunoscutul scriitor Gea 
Bocjza, se petrec „confruntări în

tre cele mai vechi civilizații de pe țărmurile mării 
și civilizația socialistă".

Dar Dobrogea a fost cunoscută — în trecut — și 
în altfel de chip : o regiune cu pămînt sărăcăcios, 
bătut de vînturi și lipsit de apă, cu o populație care 
trăia în cruntă mizerie și exploatare. Era Dobrogea 
anilor întunecați, anilor dinaintea lui 23 August 1944.

Astăzi, pămîntul Dobrogei cunoaște o altă înfățișare. 
Această înfățișare i-a dat-o socialismul. Pe pămîntul 
dobrogean s-au înălțat uzine și fabrici, s-au creat noi

ramuri industriale, s-a schimbat fața satului. în pro
cesul făuririi agriculturii socialiste și mai ales după 
încheierea colectivizării, agricultura a cunoscut o pu
ternică înflorire. Bucurîndu-se de o atenție deosebită 
din partea partidului și guvernului nostru, prin con
strucțiile moderne de sticlă și beton, înălțate la 
Mamaia, Eforie Sud, Eforie Nord si Mangalia, lito
ralul romînesc a devenit de o rară frumusețe, o perlă 
a Mării Negre, un loc de recreare pentru oamenii 
muncii.

Pe drumul vieții noastre noi, sportul a pășit mînă 
în mînă cu marile realizări înfăptuite de popor sub 
conducerea înțeleaptă a partidului. în Dobrogea — 
pe acest pămînt dintre Dunăre și Mare — am po
posit nu de mult în căutarea activităților și realizări
lor sportive. Le-am întîlnit de cum am trecut Du
nărea la Hîrșova, le-am găsit apoi în tot drumul, spre 
sud, la Negru Vodă, și pînă în nord, în Delta Dunării 
albastre. Și sînt atît de multe..., că numai despre un 
raion dacă am vorbi și fot nu ne-ar ajunge paginile 
de față, lată de ce publicăm doar cîteva spicuiri din 
rodnica activitate a Dobrogei zilelor noastre.

Vă prezentăm

In satele regiunii Dobrogea trînta 
este foarte răspîndită și mult gus
tată de spectatori. Mulți campioni 
de lupte și-au început drumul 
sportiv pe saltelele improvizate ale 
„trîntașUor^ vrînd să cucerească 
faima celui mai „tare“ din sat.

Halterele, sportul celor puternici, 
sînt mult îndrăgite de tinerii do
brogeni. Iată o imagine de la în
trecerea care i-a desemnat pe cam
pionii regionali ai Spartachiadei 

republicane

Ne angajăm să fim 
ca marile realize

Clubul sportiv orășenesc Farul re
prezintă pentru sportul constănțean 
inima, nucleul lui. Altfel spus, istori
cul acestui club sportiv este in ultimă 
analiză însuși istoricul de cîțiva ani 
încoace al mișcării sportive din orașul 
de pe malul mării. Așa fiind, să răs
foim împreună albumul care cuprinde 
cronica clubului sportiv de pe litoral.

Drumul de început al C.S.O. Farul, 
înființat în anul 1958, n-a fost un 
drum lin. Ca in orice nouă formă de 
organizare, lipsa de experiență și-a 
spus mai întotdeauna cuvîniul, făcmd 
ca succesele să se lase așteptate. 
Cînd se muncește insă cu tragere de 
inimă, bucuriile nu pot lipsi, iar la 
C.S.O. Farul s-a muncit cu suflet. O 
exprimă îndeajuns saltul valoric fru
mos înregistrat in ultimii ani de spor

tivii clubului. Să notăm.
In cele zece secții pe ramură de 

sport din cadrul clubului (atletism, 
baschet, box, fotbal, gimnastică, moto, 
rugbi, scrimă, șah și volei) activează 
în prezent un număr de 471 de spor
tivi sub îndrumarea a 13 antrenori. 
Marea majoritate a acestor secții — 
șapte —■ își desfășoară activitatea pe 
un plan superior, sportivii lor parti- 
cipînd în campionatele categoriei A. 
Și nu fără succes. Astfel, echipa de 
gimnastică fete a clubului a ocupat 
locul III în campionatul republican 
pe echipe din. anul 1963, pe același 
loc s-a clasat — tot în 1963 — și 
echipa de volei feminin, ca să nu mai 
amintim decit în treacăt performanța 
lăudabilă totuși a echipei de atletism, 
care s-a clasat amil trecut pe lacul 
VI în campionatul R.P.R.

Dar, vorbind despre succesele spor
tivilor de la clubul Farul, nu putem 
omite performanțele deosebite pe care 
le-au înregistrat unii dintre aceștia. 
In ultimii doi ani, nu puțini dintre 
sportivii clubului au îmbrăcat tricoul 
de campioni ai republicii. E cazul cu 
boxerii 1. Dinu și V. Neagu — cam
pioni R.P.R. pe anul 1963 — cu gim
nasta Ana Moldoveana — campioană 
la junioare pe 1262 — cu scrimerul 
Ion Dumitrescu — campion la juniori 
pe 1963 —■ cu atleții T. Vișine seu și 
V. Serghei — campioni pe 1963 la 
lungime juniori și respectiv ciocan 
juniori. Este, de asemenea, cazul cu 
echipa de fotbal juniori — campioană

clubul ,
pe 1963 — și cu echipa de ștafetă 
4x100 juniori, care a cucerit titlul de 
campioană pe 1963.

Destul de mare este și lista cu 
sportivii clubului care, pentru perfor
manțe frumoase obținute, au fost che
mați in loturile republicane. Astfel, 
atleta Victoria Coșa a fost componentă 
în 1963 a echipei de cros a R.P.R. 
care a cîștigat titlul balcanic la Is
tanbul, Eltsabera Goloșie face parte 
din lotul olimpic la volei fete, R. 
Argeșeanu, Gh. Stelea si V. Melenco 
au fost componenți ai echipei repre
zentative de juniori la fotbal, Gh. Mu
reș, A. Cristea, 1. Crăciun și N. Bur- 
lacu au intrat în lotul de juniori la 
rugbi etc. etc.

Rezultate frumoase au obținut spor
tivii de la C.S.O. Farul și în nume
roase întilniri internaționale, repre- 
zentînd cu cinste culorile clubului și 
regiunii. Este cunoscut faptul că 
echipa de fotbal a clubului are în
scrise în palmaresul său victorii asu
pra unor formații străine redutabile 
ca Flamengo (Rio de Janeiro), Vojvo- 
dina Novi Sad. Zenit Leningrad etc.

Orice analiză atentă a activității de 
la C.S.O. Farul scoate in evidență 
adevărul că succese ca cele de mai 
sus sînt rezultatul eforturilor sporti
vilor, pe linia ridicării măiestriei lor 
sportive. Dimpreună cu ei insă, au 
muncit susținut in aceeași direcție și 
antrenorii clubului din riadul cărora 
s-au distins în chip deosebit antrenorii 
Jana Baltă (gimnastică) și Constan
tin Craiu (atletism). Evident, fiind 
vorba de succesele celor de la Farul, 
se cuvin cîteva cuvinte și despre activul 
obștesc al clubului. Alcătuit din 
oameni pasionați pentru sport și cu 
dragoste de club, largul activ obștesc 
al clubului constănțean a constituit cu 
adevărat un sprijin de nădejde al 
biroului de conducere. Ing. G. Ciocan, 
Gh. Ionescu-Băicol, prof. V. Radovici, 
ing. I. Frățilă, ing. Al. Hogescu, ing. 
1. Georgescu și N. Buzoaia sînt nu
mele unor oameni cunoscuți și apre- 
ciați pentru activitatea lor susținută 
nu mimai de către sportivii clubului, 
ci și de toți iubitorii de sport din 
oraș.

Sigur că și la clubul Farul mai 
este încă loc perdru mai mult și mai 
bine.

Spoitul se află în regiunea noastră, ca 
peste tot în țară, în plin avînt. Prin grija 
și sub îndrumarea partidului și guvernu
lui, Dobrogea — acest colț de țară cu
noscut pentru sărăcia și mizeria sa din 
trecut — s-a trezit la viață și a făcut mari 
pași înainte și în ceea ce privește spor
tul. Nu reprezintă o exagerare afirmația 
că muncitorii din fabrici și uzine și colec
tiviștii de pe ogoarele gospodăriilor din 
regiunea noastră participă astăzi în pro
porții de maso la diverse forme de acti
vitate sportivă. Să ne referim, spre exem
plu, la Spaitachiada republicană. Organi
zată în cinstea marii sărbători a poporu
lui nostru, Spartachiada republicană, la 
care au participat toate cele 524 de aso
ciații sportive din regiunea Dobrogea, a 
angrenat în întreceri impresionanta cifră 
de 182 181 de oameni ai muncii, ceea ce

FARUL"
Noi ne angajăm ca in viitor să 

lucrăm și mai eficient pe linia con
solidării organizatorice a clubului, să 
ne înzecim eforturile în muncă, astfel 
ca, într-o perioadă relativ scurtă — 
clubul sportiv Farul să obțină noi suc
cese în activitatea sa, noi performanțe 
de valoare internațională.
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(DIN CASE 1141 FEME!)

reprezintă o depășire cu peste 20 I 
participant a cilxei pe care ne-o 
sesem. Această masivă participare 
trecerile Spartachiadei se explică 
prin îndrăgirea sportului de un nun 
mai mare de oameni de diferite p 
prin forța de atracție crescîndă p< 
o exercită sportul asupra lor, prin 
tatea tot mai bine organizată a a: 
ilor sportive și munca pasionată a i 
tilor sportivi. Cîteva exemple sînt 
poate de edificatoare. A. S. Portul - 
ciația sportivă a muncitorilor din 
Constanța — a atras în întreceri i 
măr de 4667 participanțî, în cadrul < 
ției de pe lingă G.A.S* Stupina (r. 
va) au fost mobilizați la Spartachia 
de tineri țărani. Ia asociația de pe
U. S.A.S. Năvodari, 720 de membri 
(din cei 1000 ciți numără asociația' 
înscris numele pe foile de cohcuts 
această vastă muncă de organizare 
trecerilor Spartachiadei au fost an 
1 200 de instructori voluntari, dintn 
237 au fost formați tocmai cu acest 
De altfel, trebuie să mențicnez că î 
rile Spartachiadei au contribuit pi 
însele la stimularea activității spori 
sensul că s-au înființat în această 
dă o serie de asociații noi și s-au p 
zele unor sporturi nepracticate pînă 
în Dobrogea. Astfel, cr luat ființa, pt 
A. S. Marina Mangalia, prima echi 
polo pe apă din regiune.

Paralel cu activliatea sportivă de 
s-a dezvoltat și sportul de perfor 
Dacă înainte de 23 August 1944, d 
lipsei de condiții, nici vorbă nu pi 
de performanțe sportive în regiunea 
gear, in prezent oamenii muncii di?* 
nea noastră sînt bucuroși să vadă c 
de au crește numărul de campioni p 
Dobrogea îi dă țării. In anul 1963, < 
dă, pe lista campionilor R.P.R. au 
și mulți sportivi din regiunea noastre 
tre care : Ion Dumitrescu (scrimă, )i
V. Serghei (ciocan, juniori), T. Viș 
(lungime, juniori), Gh. Luchian (grei 
triatlcn, juniori) și alții. Anul aces 
cadrul Spartachiadei republicana nui 
se recorduri regionale au fost egale 
altele doborite, obținîndu-se perfo 
de valoare. Dovada creșterii nivelulu 
tului de performanță din Dobrogea o

F. D. FOTI
secretarul clubului Farul

SPORTUL DE MASE-
un bun de preț al oameni

Colectivizarea agriculturii a creat și în Dobro- 
gea, ca în întreaga țară, noi condiții de dezvol
tare a activității de cultură fizică. Sportul, prac
ticat în cea mai mare măsură la orașe în urmă 
cu cîțiva ani, s-a întins cu repeziciune și la sate. 
Astfel, în raioanele Macin, Tulcea, Hîrșova, Ba- 
badag etc. acțiuni importante de mase, ca „du
minicile cultural-sportive", campionatele pe aso
ciație, ca și o serie de alte acțiuni sportive popu
lare, organizate pe lîngă căminele culturale au 
mobilizat la startul întrecerilor zeci și zeci de mii 
de oameni ai muncii de la sate. Numeroase au 
fost ș'i activitățile turistice legate de vizitarea locu
rilor istorice, de trecutul de luptă al partidului și 
al celor care și-au varsat sîngeie în luptele pentru 
eliberarea Romîniei de sub jugul fascist, de noile 
frumuseți ale patriei (obiective industriale, școli 
și laboratoare, monumente ale culturii etc.) făurite 
de harnicele nlîini ale poporului nostru muncitor. 
De pildă, în raionul Hîrșova s-au făcut numeroase 
excursii în raion la S.M.T., G.A.S. și G.A.C., la 
cetatea Capidava, la bacul de la Vadul Oii, Ia 
Carsium.

Pînă în prezent, în 1964 au fost organizate 705 ac
țiuni turistice de mase la care au luat parte peste 
15.000 de oameni al muncii, elevi și eleve. Nume
roase au fost și „duminicile cultural-sportive" cu 
prilejul cărora — în concursuri pasionante și atrac
tive — au fost decernate titluri, celor mai tari, mai 
iuți ș.a. Cele 149 „duminici cultural-sportive"' orga
nizate la Hîrșova sau Topologu, la Gîrliciu sau 
Stupina, la Saralu sau Casimcea au mobilizat în 
întreceri, pe terenuri peste 18 500 săteni 
— făuritori ai recoltelor bogate. Și la Tul-

cea, un frumos oraș 
de mase este la în, 
.privind activitatea de 
cilor de mii. Faima 
de la Frecăței, lsacc 
Maliuc, Chilia-Vechi 
raionului. Pentru t 
rul mare de particip 
viști sportivi din î, 
schimb de experiențe 
crețul" organizării și 
petiții. Acest secret 
de la Telita la Chili 
De fapt nu-i nici u 
că tulcenilor — ca 
le nlace snortul, pe 
în soare și aer, se 
activiștii sportivi dir 
cît mai multor oan

Pagini realizate de
VASILE GRĂDINARI)

și PUIU ENACHE, coresp. reg.
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RĂSFOIND ALBUMELF ȘTAFETEI SPORTIVE
ibrogene

cele 7 titluri de maeștri ai spor- 
jerite de sportivii noștri, ca și che
ii loturile B.P.R. a unui număr din 
•& mai mare dintre ei, precum și 
ă pînâ în prezent (n. n. 9.VIZI. a. c.) 

dobrogeni s-au calificat pentru fi- 
țară a Spartachiadei la trei dis- 

sportive : baschet, volei și fotbal, 
succesele pe care noi le-am rea- 
sport în regiunea Dobrogea sini 
firească a condițiilor ce ni s-au 
anii luminoși ai vieții noastre noi, 

inului direct și profund pe care 
imit, zi de zi, din partea comitetu- 
ional al P.M.R. De asemenea, un 
rețios în muncă l-am primit din pai- 
ritetului regional al U.T.M., a sin- 
r, a Comitetului de cultură și artă, 
dalte organizații de mase.
ir, noi nu ne declarăm pe deplin 
ți de rezultatele obținute. Sportul 
e și de performanță trebuie să se 

necontenit, să ajungă la nivelul 
realizări sociale și economice în- 
sub conducerea partidului pe me- 

e dohrogene. De aceea. Consiliul 
i UCFS își înzecește eforturile în 
rînd pe linia consolidării asocia- 

>ortive, pentru ca acestea să orga- 
tot mai bine activitatea sportivă a 
ar muncii. Pentru aceasta vom con- 
cțîunea de creștere numerică a or
ei, de pregătire șî perfecționare a 
r, de amenajări de terenuri spor- 

același timp vom munci șî pentru 
larea secțiilor ce se ocupă de ac- 
i de performanță, pei_iru a realiza 
ripare cit mai numeroasă in prima 
e a țării, pentru a da Republicii 
*3r din ce în ce mai mare de re
al. Bineînțeles, ne interesează să 
tlizăm și creșterea numărului de an- 
și cadre tehnice cu o înaltă cali- 
aceasla fiind una din premisele 

irii pe mai departe a mișcării de 
fizică și sport în regiunea Dobro-

DUMITRU IVAN 
președintele Consiliului regional 

al UCFS Dobrogea

I

MINDR1A BEGIUNII
create mișcării de cultură

luncii
florilor, sportul 

st raion, cifrele 
le domeniul ze- 
lultural-sportive" 
ulina, Saranisuf, 
s mult hotarele 
s, pentru numă- 
■suri, mulți acti- 
c la Tulcea în 
a care este „se- 
ui gen de com- 
vizitînd raionul, 
ea la Dunavățu. 
îîjloc. La faptul 
țara noastră — 
a timpului liber 
nea ce o depun 
pentru atragerea 
iurile de sport.

it în desfă- 
sportive de 

mizată l-au 
ive initiate, 
ice de lucru 
cotidiană a 
cadrelor de 

Consiliul re- 
rganizat în 
suri de in- 
pentru sate, 

peste 400 
care impul- 

activiiatea 
ntru airage- 
ticarea spor- 
'963 au luat 
lire de iniție-

re și pregătire pentru tineret, la 
diferite discipline sportive. Pen
tru natație, s-au deschis astfel 
de centre la Constanța, Eforie 
Nord și Sud, Năvodari, Manga
lia, pentru tir au fost organizate 
centre de inițiere la Babadag, 
ti fila (raionul Măcin), Baia (ra
ionul Istria), Chirnogeni (raio
nul Negru-Vodă) etc. Școlariza
rea antrenorilor și a arbitrilor de 
atletism, fotbal, volei și gimnas
tică, in fiecare iarnă, prin cursuri 
de reîmprospătare și perfecțio
nare a cunoștințelor, a fost o 
altă acțiune luată in scopul creș
terii nivelului activității Sportive. 
Pe de altă parte, pe linia lărgi
rii bazei de masă a sportului, în

colaborare cu U.T.M. și comite
tele de cultură și artă din ra
ioane, consiliile raionale UCFS 
au organizat, cu ocazia zilelor 
festive, mai multe serbări cim- 
penești și cultural-sportive (a- 
nuntim cele de la Basarabi, ra
ionul Medgidia și Simbăta Nouă 
raionul Hîrșova), în cadrul căro
ra s-a înregistrat o mare parti
cipare de sportivi și formații, cui- 
tural-artiștice și o asistență de 
mii de oameni ai muncii. In 
scopul impulsionării activității 
sportive la sate și a atragerii 
unui număr cit mai mare de 
oameni in practicarea sportului, 
s-a organizat, cu ocazia Sparta
chiadei republicane, cunoscuta

caiete- 
UCFS

Avem în fața noastră trei 
album, ale consiliilor raionale 
Negru-Vodă, Hîrșova și Adam-Clisi. 
Ele fac parte din cele 50 de ștafete 
sportive locale, organizate de consi
liul UCFS regional Dobrogea pentru 
impulsionarea activității sportive de 
mase în toate raioanele regiunii. Le 
răsfoim. Pagină cu pagină. Din ele 
desprindem noul fenomen apărut — o 
dată cu eliberarea patriei — în viața 

Defilarea sportivilor pe frumosul stadion de marmură din Constanța

L...
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satelor noastre — sportul. Ca urmare 
a condițiilor create de partid și gu
vern, de statul nostru democrat- 
popular, cultura fizică s-a dezvoltat 
necontenit, cuprinzînd cele mai largi 
mase ale țărănimii colectiviste. Caie- 
tele-album ale celor trei consilii ra

Ca urmare a condițiilor _____ _____
lirică și spoit din țara noastră de către partid și 
guvern, Dobrogea, regiune în care nu exista înainte 
de 23 August 1944 nici un sportiv de performanță, dă 
țării în prezent un număr tot mai mare de sportivi 
fruntași. între aceștia, unii au fost campioni R.P.R. 
pe anul 1S63. Iată lista lor :

— ION DUMITRESCU (scrimă Juniori) ;
— V. SERGHEI (ciocan juniori) ;
— GH. LUCHIAN (greutate și triatlon juniori) ;
— T. VIȘINESCU (lungime juniori) ;
— ECHIPA DE FOTBAL JUNIORI „FARUL” ;
— ȘTAFETA 4x100 JUNIORI (T. Vișinescu, I. Vasile. 

P. Gheorghiu, și Liviu Levonian) ;
— N. CALCAN — N. -NAVASART (iahting, clasa 

star).
Alți sportivi din regiunea Dobrogea au fost selec

ționați în loturile R.P.R. Printre aceștia sînt i
—ELISABETA GOLOSIE (volei feminin) ;
— GHEORGHE ANTON și A. ILJESCU (box) ;
— N. CALCAN, ION ALEXANDRU. C. ZAMA (iah- 

Hng) ;
— FLORICA B1RO (popice) î
— V. COSA (atletism) ;

— ANA MOLDOVEANU, NICULINA GHEORGHE și 
MARIA NANIA (gimnastică).

în regiunea Dobrogea există și șapte maeștri ai 
sportului : N. IVANOV (atletism), E. RÂDUCANU (bas
chet), N. CALCAN (iahting), E. ANTONOVICI, FL. BIRO 
(popice). G. MITITELU, V. CUCIUC (șah).

ionale ne pun in temă cu viața spor
tivă a satelor noastre, cu saltul de 
milenii, în conștiință, făcut de oame
nii muncii din Dobrogea. Vă cităm 
cîteva pasaje din albumele respec
tive.

Ștafeta sportivă a consiliului UCFS 
ADAM-CLISI : ...„A crescut preocu
parea organelor și organizațiilor UCFS 
pentru inițierea unor forme variate și 
atractive de practicare a exercițiilor 

fizice. Astfel, noi am organizat cam
pionate pe asociații, un campionat ra
ional la fotbal, precum și o serie de 
acțiuni sportive menite să învioreze 
activitatea sportivă a satelor. Ca ur
mare a acestui fapt noi am reușit să 
clasificăm un mare număr de spor
tivi și să afiliem la federațiile de 
specialitate 17 secții". Dar cînd mai 
practica — înainte de 23 August 
1944 — țărănimea noastră muncitoare 
exercițiile fizice ? Cînd tinerii de la 
sate au avut la dispoziție terenuri 
de fotbal, volei, baschet, echipament 
și material sportiv ? Dar să conti
nuăm să cităm fapte dintr-un alt

Consiliul raional UCFS NEGRU- 
VODA i „Consiliul nostru a luat fi
ință în anul 1950, sub denumirea de 
C.C.F.S. La înființarea sa cuprindea 
un număr de 34 de asociații spor
tive, după cum urmează : 9 în G.Ă.S., 
7 în S.M.T., 2 în școli medii, 4 în 
G.A.C., 12 în cămine culturale. In pre
zent avem un număr de 59 de aso
ciații sportive, care cuprind 11.964 
membri UCFS, din care 2938 de fete". 
Notați, aproape trei mii de fete 1 ? 
Dar.cînd înainte, în regimul burghezo- 
moșieresc în Dobrogea fetele făceau 
sport ? Și cine 1 Țărăncile ?

„In raionul HÎRȘOVA — se scrie 
în albumul ștafetei — ființează 57 de 
asociații sportive care cuprind peste 
10.700 de membri... Cu ocazia organi
zării ștafetei sportive și a Spartachia

SCURT BILANȚ
Ca urmare a condițiilor create miș

cării noastre sportive și în regiunea Do
brogea s-au obținut o serie de succese 
legate de activitatea sportivă de perfor
manță, succese care merită să fie rele
vate. Iată cîteva dintre acestea :

— Șapte echipe în categoria „A" : Fa
rul (fotbal, volei băieți, volei fete, bas
chet fete și băieți, lupte clasice și lup
te libere) ; , ,— 3 finale interregionale (fotbal, volei 
fete, baschet) în cadrul SparțachAadei 
republicane, cîștigate de sportivii dobro
geni ;

__ 6 noi recorduri de valoare la atle
tism, obținute cu prilejul fazei regio
nale ;

— Echipa de gimnastică fete —locui 
III în concursul maestrelor ;

— Ecaternia Antonovici, componentă 
a echipei R.P.R. de popice, clasată pe 
locui 11 la campionatele mondiale de ia 
Bratislava. Ea a realizat cea mai buna 
performanță, doborînd 434 de popice 
din 100 bile mixte ;

— Echipa de fotbal juniori Farul din 
Constanța, campioană republicană în 
anii 1962 și 1963.

ștafetă sportivă, cu cele 50 de 
trasee ale sale pe întreaga re
giune. în ceea ce privește spor
tul de performanță — pentru, 
stimularea lui. Consiliul regional 
UCFS organizează de mai mulți 
ani încoace competiția interre
gională „Cupa Mării Negre", cu 
întreceri de atletism, baschet, 
handbal, volei, popice, box, șah. 
Am subliniat doar cîteva din 
multiplele acțiuni, forme și mij
loace prin care Consiliul regio
nal UCFS traduce în viață sar
cinile trasate de Conferința pe 
țară a UCFS privind cuprinderea 
unei mase cit mai largi în prac
ticarea organizată și sistematică 
a- exercițiilor fizice și sportului. 

dei republicane, faza de mase, la noi 
în raion sportul a cunoscut un avînt 
deosebit. Astfel au luat ființă 10 aso
ciații sportive, noi secții de perfor
manță... Desfășurată in cadrul Spar
tachiadei republicane, ștafeta noastră 
sportivă a contribuit ia succesele ce 
noi le-am obținut în faza de masă 
a marii competiții, fapt ce a făcut ca 
bilanțul sportiv al raionului să se 
prezinte cit mai bogat: 26.678 de 
participant la Spartachiadă, din care 
7.472 fete; 90 de secții pe ramură de 
sport afiliate, 196 de sportivi legitimați 
și 148 clasificați. De asemenea au 
fost stabilite 5 recorduri raionale de 
o deosebită valoare pentru noi“.

★
Noi asociații sportive la sate 1 Noi 

secții de performanță I Noi recorduri I 
Ceea ce se petrece la sate poate e 
un miracol ? Nicidecum ! Colectiviza
rea a deschis posibilități noi de viață 
țărănimii, porți largi și sportului. în 
noile condiții create a fost firesc ca 
sportul de mase -să devină un bun 
de preț al tuturor.

Consemnînd succesele sportive din 
regiune, cele 50 de ștafete organizate 
în cadrul Spartachiadei republicane nu 
numai că au impulsionat activitatea 
sportivă din regiune, ci au scos la ivea
lă și „rezervele interne" care mai pot 
fi folosite, astfel ca în viitorii ani, așa 
cum indică Saluful C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri „întreaga masă a tineretului 
să practice în timpul liber exercițiile 
fizice și sportul, în mod organizat 
și sistematic, începînd încă din anii 
premergători școlii, potrivit cu vîrsta 
și dorința fiecăruia".
iLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiniimiiiiniimiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiHiiniiiiiHiiiniiiiiiiHiiînmntimiimniiL!:

~ O amintire. După antrenament, atleta Dorina Vințeanu a ținut să se foto- E
~ grafieze alături de această bătrînă coloană, care de nenumărate secole în-
§ fruntă, dreaptă, toate vînturile mării

bine

OAMENI Df NĂDEJDE
în activitatea generală ce o depune 

consiliul regional UCFS Dobrogea un 
sprijin prețios și de nădejde îl aduc 
o serie de cadre de specialitate, profe
sori de educație fizică, sportivi si acti
viști sportivi etc., oameni care uneori 
nu cunosc ce-i odihno, care din dra
goste pentru sport sint gata să-și dea 
ultima lor picătură de energie, lată 
cîțiva dintre aceștia — așa cum 
spun iubitorii sportului — pe cei mai 
buni dintre cei buni:

Fronea TĂNASE, maistru, președin
tele consiliului asociației C.F.R. Cons
tanța.

Vasile PĂCU RARU, profesor de edu
cație fizică. Centrul școlar agricol 
Poarta Albă.

Ion HAI DU, președintele consiliului 
asociației G.A.C. Văcăreni, raionul Mă
cin.

Jana BALTA, antrenoare de gim
nastică fete, clubul sportiv Farul.

Ion STEPAN, maistru I.M.U.M., in
structor voluntar de lupte.

Zaharia DRĂGHICl, președintele 
sfatului popular Mangalia, arbitru in
ternațional de fotbal.

lng. Victor ZGLOBIU, directorul 
G.A.S. Lunca (raionul Istria) sportiv 
fruntaș, președintele consiliului asocia
ției G.A.S. Lunca.

Ing. Nicolae IVANOV, maestru al 
sportului, președintele consiliului aso
ciației Ostrovul Maliuc.

Cecilia. CIORBĂREANU, muncitoare 
I.R.E.D., membră a comisiei regionale 
de turism.

Vasile GIRBA, profesor, Școala me
die Hîrșova.

Florea VIȘINESCU, profesor de edu
cație fizică, asociația sportivă „Pescă
rușul" Gîrliciu.



WAT AT IE FOTBAL
Cum se

campionatele de calificare
Etapa interregională a campionate

lor de calificare incepe Ia 25 și 26 
August prin dubla partidă prelimi
nară dintre campioana orașului Bucu
rești și cea a regiunii București. Cele 
16 formații calificate au fost împăr
țite în 8 grupe de cite 2 echipe. In 
fiecare grupă se vor desfășura cîte 
două meciuri (sîmbătă după-amiază 
și duminică dimineață) în următoa
rele orașe : MASCULIN : Ploiești 
(Petrolul Ploiești — Gloria Constan
ța), Brașov (Știința Brașov — Făclia 
Miercurea Ciuc), Deva (S.S.E. Deva — 
Dinamo II Oradea), Cluj (A.S.A. 
Cluj — Unio Satu Mare), Timi
șoara (C.I.L.T. Timișoara — S.S.E. 
Pitești), Suceava (Știința Suceava — 
C.S.M.S.-tineret Iași), Piatra Neamț 
(S.S.E. Piatra Neamț — Știința Ga
lați), Craiova (Metalul „7 Noiembrie" 
Craiova cu învingătoarea dintre 
I.C.F. București și S.S.E. Giurgiu); 
FEMININ : Hirșova (Știința Hîrșo- 
va — S.S.E. Ploiești), Tg. Mureș 
(Lemnul Tg. Mureș — S.S.E. Bra
șov), Salonta (Spartac Salonta — 
S.S.E. Deva), 
Satu-Mare —
Vilcea (S.S.E. Rm. Vîlcea — Foresta 
Arad), __ - - -
ța C. Lung Mold.),~ Galati (Știința Galați - - — - - .
(S.S.E. Giurgiu — Știința Craiova). 
Aceste jocuri — eliminatorii 
avea loc in zilele de 29 și 30 august.

Turneele finale vor avea loc între 
4—6 septembrie.

Concursurile
• Concursul de înot organizat sîmbătă 

și duminică la ștrandul Tineretului de co
misia orășenească de specialitate s-a bu
curat de o largă participare. Dintre rezul
tate menționăm recordul de copii realizat 
de Mihaela Vizante (S.S.E. nr. 1) în proba 
de 200 m mixt individual : 3:25,8. Iată 
cîștigătorii probelor — BĂIEȚI : 100 m liber: 
C. Mocanu (Rapid) 1:03,3; ioo m bras: A. 
Șușnea (Steaua) 1:28,9; 100 m spate : E. 
Grecu (S.S.E. nr. 1) 1:22,7; 200 m mixt In
dividual: M. Tomescu (Steaua); 50 m liber: 
Al. Preda (S.S.E. nr. 1) 33,7; 200 m liber: 
I. Bănet (Steaua) 2:22,3; 400 m liber: C.

din Capitală
Leonovici (Steaua) 6:52,7; 200 m
I. Thudt (S.S.E. nr. 1) 3:05,5; 200 m 
Gh. Soroceanu (Rapid) 2:55,4; 50 m 
Gh. Dumitru (CI. sp. școlar) 40,3; 
fluture; S. Cleinerman (S.S.E. nr. 1

i bras: 
i spate: 
: spate: 
; 50 m 

_______ 1) 38,0; 
FETE : 400 m liber: Daniela Popescu (Stea
ua) 6:28,0; 200 m bras: Adriana Lambadarie 
(Steaua) 3:15,1; 100 m fluture: Mihaela Vi- 
zante (S.S.E. nr. 1) 1:39,4; 50 m liber: Da
niela Popescu 35,8; 200 m mixt individual: 
Daniela Popescu 3:24,7; 100 m liber: Da
niela Popescu 1:20,5; 100 m bras: Anca
Mărdărescu (Steaua) 1:34,6; 100 m spate : 
Nicoleta Coșovei (S.S.E. nr. 1) 1:35,8; 50 m

Rapid București in finala „Cupei Balcanice*

Satu-Mare (S.S.E.
Știința Huedin), Rm

Birlad (Unirea Bîrlad — Voin-

S.S.E. Bacău), Giurgui

vor

Schimb de ștafetă in concursul pentru „Cupa Scînteia pionierului"
spate: Anca Nenciov (S.S.E. nr. 1) 44,2; 
S0 m fluture: Gertrude Hornișer (Viitorul) 
48,8.
• Tradiționalul concurs dotat cu .Cupa 

Scînteia pionierului', desfășurat simbâtă 
dimineață la bazinul do la Palatul pionie
rilor, s-a bucurat de un frumos succes. 
După întreceri viu disputate, troieul a fost 
cucerit raionului Decem-
brie“.

Acum cîteva zile s-a stabilit pro
gramul echipei bucureștene Rapid 
în „Cupa Balcanică". Feroviarii vor 
disputa la 3 septembrie, la Sofia, re
turul cu Levski Sofia, meci care are 
loc în cadrul seriei a Il-a a „Cupei 
Balcanice". Indiferent de rezultatul 
acestui joc, Rapid este cîștigătoarea 
seriei calificîndu-se pentru finala 
competiției pe care o va disputa cu

Meciuri
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — TEXTILA 

BUHUȘI 2—1 (0—1)

P. NEAMȚ, 16 (prin telefon). — 
Meciul de verificare dintre Ceahlăul 
și Textila s-a încheiat cu victoria me
ritată a echipei locale. Cele trei go
luri au fost înscrise de Rusu și Man
galagiu pentru Ceahlăul și Nemeș 
pentru Textila.
C. Nemțeanu și R. Toma — coresp.

Cupa campionilor regionali

CRISUL ORADEA — RECOLTA 
CĂREI 3—2 (0—2)

ORADEA, 16 (prin telefon). In 
prima repriză, inițiativa a aparținut 
noilor promovați în categoria B. E- 
chipa din Cărei a înscris prin Bohoni 
(min. 16) și Vasiu (min. 39). După 
pauză, Crișul are inițiativa și înscrie 
de trei ori prin Damian (min. 80 și 
85) și Bacoș (min. 55).

llie Ghișa — coresp. reg.

CHIMICA TÎRNĂVENI - ARIESUE 
TURDA 1—1 (1—0)

formația bulgară Spartak Plovdiv 
cîștigătoarea seriei I.

Primul meci din cadrul finalei vi 
avea loc la 9 septembrie la Plovdiv 
urmînd ca cel de-al doilea să s< 
dispute la București, la 16 septem 
brie. Meciul de la Plovdiv va fi con 
dus de un arbitru din Iugoslavia 
iar cel de la București de un arbitri 
din Turcia.

Tîrnăveni și A 
din categoria C 
cu caracter d<

amicale
campionat, Chimica 
rieșul Turda, ambele 
au susținut un joc
verificare. Meciul a fost de bună fac 
tură tehnică, fiind presărat cu multa 
faze spectaculoase. Au marcat: Oveze; 
(min. 27) 
(min. 85)

pentru Chimica și Jojs 
pentru Arieșul. 
loan Hașașiu — coresp.

METALULCÎMPINAPOIANA
HRGOV1ȘTE 2—0 (0—0)

CÎMPINA, 16 (prin telefon). Jot 
spectaculos și dinamic, încheiat ci 
victoria meritată a formației gazdă 
Punctele învingătorilor au fost înscrise 
de Matei 
(min. 88).

(min. 50) și Nisipeant

C. Vîrjoghie — coresp.

HUNEDOARA — J'UL

a fost cîștigată de Biruința-Gherăești
Timp de două zile, terenul de sport 

din comuna Gherăești, raionul Roman, 
a fost gazda întrecerilor de oină din 
cadrul ediției a Il-a a „Cupei campio
nilor regionali" — competiție organi
zată în cinstea zilei de 23 August. Pre
zența unor echipe fruntașe, — prin
tre care Avîntul Frasin, Minerul Baia 
Mare, Biruința Gherăești și Avîntul 
Curcani, cîștigătoarea primei ediții, — 
a atras peste 3.000 de spectatori, care 
au urmărit jocuri viu disputate și de 
un bun nivel tehnic.

Echipa Minerul a avut un început 
bun și candida cu șanse Ia .primul loc. 
Ea a cîștigat primele jocuri cu Avîntul

Curcani (9—5) și Biruința Gherăești 
(17—11). Pe parcurs, însă, și mai ales 
în retur, situația s-a schimbat, ulti
mul meci — între Biruința Gherăești 
și Avînttil Frasin — fiind cel care a 
decis pe cîștigătoarea competiției. For
mația locală, prestînd un joc mai bun 
la „prindere", a reușit să cîștige la 
limită: 13—11 (3—6). In clasamentul 
final, Biruința Gherăești â ocupat pri
mul loc 
Avîntul 
Curcani 
10 pct.

cu 14 puncte, fiind urmată de 
Frasin cu 12 pct. Avîntul 

11 pct. și Minerul Baia Mare

L. Ml REA — coresp.

FINALA „CUPEI ELIBERĂRII"
Clubul sportiv Constructorul a orga- 

nizat anul acesta tradiționala competi
ție de popice dotată cu „Cupa Eliberă
rii".

Spre deosebire de edițiile anterioare, 
'actuala competiție i-a supus pe sportivi 
la un serios examen. Astfel, cei 48 de 
concurenți, reprezentînd toate asocia
țiile și cluburile bucureștene cu secții 
de popice, au susținut întreceri preli
minarii în cadrul cărora au trebuit să 
îndeplinească baremul de 830 p.d. pen
tru a se califica în turul doi. Dintre 
participanți doar 9 popicari au reușit să 
freacă de cifra respectivă. Aceștia sînt: 

llie Zamfir (Constructorul) 903
p.d.; 2. Constantin Rudău (Construc
torul) 866 p.d.; 3. llie Popescu (Con-

structorul) 866 p.d.; 4. Gh. Constantin 
(Constructorul) 852 p.d.; 5. Sandu Ma
rin (M.M.C.M.) 849 p.d.; 6. Niculae 
Saenco (M.M.C.M.) 844 p.d. ■ 7. Andrei 
Stelian (Frigul) 840 p.d.; 8. Dezideriu 
Deneș (Constructorul) 837 p.d.; 9. Mir
cea Manole (Constructorul) 836 p.d.

Sportivii calificați în turul doi își vor 
disputa întîietatea azi și rnîine, pe are
na Constructorul, începînd în fiecare 
zi de la ora 16,30. Se joacă la proba 
clasică de 200 bile mixte.

O CICLISM
Un reușit 

concurs de pistă
Velodromul Dinamo a găzduit sîm

bătă după-amiază un reușit concurs 
dotat cu „Cupa Eliberării" la care au 
participat cei mai buni pistarzi bucu- 
reșteni.

lată învingătorii : seniori viteză tur
neu : C. Voicu (Steaua); eliminare: 
V. Burlacu (Steaua) ;urmărire echi
pe : formația alcătuită din C. Du
mitrescu (Olimpia), V. Burlacu 
ȚSteaua), E. Bărbulescu (Dinamo) și 
S. Duță (Steaua) 4:45,5; juniori cat. 
I: viteză : N. Procop (Steaua) ; cursă 
cu adițiune de puncte 
(Steaua) 20 
Steaua 2:28.4 ;

R. Dorel 
p. ; cursă italiană : 
juniori cat. a ll-a: 

viteză — George Negoescu (Steaua). 
Vitezistul M. Popescu (Dinamo) a 

realizat cel mai bun timp al zilei în 
proba seniorilor: 11,6 sec.

S. GREGORIAN — coresp.

TÎRNAVENI, 16 (prin telefon). In 
cadrul pregătirilor pentru viitorul

CUPA 23 AUGUST “

Două noi recorduri republicane
In cea de a treia zi a competiției 

de tir dotată cu „Cupa 
s-au desfășurat ultimele probe de 
pușcă și pistol, care s-au soldat și de 
această dată eu rezultate de valoare.

Pe primul plan se situează desigur, 
performanțele realizate de maestrul 
sportului N. Rotaru (Steaua), care rea- 
Jizînd 385 p. a îmbunătățit cu un 
punct recordul R.P.R. la armă liberă 
calibru mare poziția în genunchi, și 
de echipa pistol-sport a clubului 0- 
limpia care a întrecut recordul probei 
cu 7 p., totalizînd 2242 p.

Trofeul pus în joc de către UCFS 
oraș a revenit țintașilor de Ia clubul 
Steaua, urmați de cei de la Știința, 
Dinamo, Olimpia și Steagul roșu Bra
șov.

Bilanțul acestui concurs închinat ce
lei de a XX-a aniversări a eliberării’ 
patriei este rodnic: DOUĂ RECOR-. 
DURI R.P.R. ȘI 4 NORME OLIMPICE 
PE ANUL 1064.

Rezultatele tehnice: armă liberă ca-' 
libru mare 3x40 focuri: 1. N. Rotaru 
1119 p., 2. P. Sandor (Steaua) 1100 p., 
3. V. Enea (Steaua) 1095 p. ; armat 
liberă calibru redus 3x30 focuri se
nioare : 1. Margareta Enache 296—283 ț

23 August"

de valoare.

—266=845 p., 2. R. Marinescu 290— 
284—266=840 p., 3. J. Zvonevschi
298—280—252=830 p.; juniori: 1. A. 
Băjenaru 286—283—254=823 p.5 2. T. 
Ciselschi 288—273—252=813 p„ 3. D. 
Becea 287—266—260=813 p. ; skeet : 
1. I. Albescu 95 p., 2. G. Florescu 90 
p., 3. M. Georgescu 89 p. (toți de Ia 
Steaua) ; pistol calibru mare • 1. L. 
Giușcă (Știința) 581 p., 2. A. Neagu 
(Dinamo) 575 p., 3. N. Flamaropol 
(Olimpia) 571 p. ; pistol sport: 1. G. 
Săvulesan (Olimpia) 575 p., 2. C. Fe- 
ciorescu (Steaua) 
ropol 569 p.

570 p., 3. N. Flama-

« t
P. GORETl 

antrenor

Semifinalele campionatului
feminin al R. P. R

aleaceste zile, în trei centre 
se dispută semifinalele campio-

în 
țării .
natului republican feminin de șah, 
ediția 1964. Se întrec peste 40 de 
jucătoare de categorii superioare, care 
aspiră la dreptul de a participa la 
viitoarea finală a campionatului, pro
gramată în toamnă la Oradea.

In București, după tragerea la sorți, 
lista semifinalisielor arată astfel î 
Elena Rădăcină, Zări Karibian, Dom
nita Sutiman, Hilda Petri. Ana Apos- 
tolescu, Veturia Topan, Veturia Sima, 
Sanda Filipescu, Viorica Kuznețoo, 
Virginia Steroiu, Elisabeta Polihro- 
niade, Victoria Vidrașcu, Aura Teo- 
dorescu, Ana Mastac.

Perftru grupele din provincie sînt 
anunțate următoarele participări i 
Maria Pogorevici, Eleonora Gogîlea, 
Rodica Manolescu, Emilia Chiș, Vera 
Szigmond, Tereza Urzică. Valentina 
Brașooeanu. Ecaterina Stolnicu. Ma
ria lonescu, Maria Lunga, Florica 
Niederhofjer_ Anca Georgescu la Ga
lati • Heid'un Brautsch, Maria Des- 
mireanu, Gertrude Baumstarck, Pia

Brinzeu, Adela Gesticone. Suzana 
Makai, Rita Barbu, Sofia Pentek, Eleo
nora Fekete, Cecilia Manoliu.
Tolgy. Elena Blaga, Rozalia Blau, 
Ananifa Lupu la Brașov.

Primele patru clasate se 
în finală. La București, jocurile au 
loc în sala Progresul (str. Lipsea-, 
ai 14).

Viorica.'

califică

De la I. E. B. S.
Biletele pentru toate competițiile 

sportive din cadrul Spartachiadei 
republicane se găsesc la casele din 
str. Ion Vidu, Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2 și stadionul Dinamo.

In zilele întrecerilor, biletele se 
găsesc la casele bazelor sportive 
respective.

Difuzorii voluntari din asociațiile 
sportive sînt invitați să-și ridice 
cotele de bilete de la casa din str. 
Vasile Conta nr. 16.

METALUL
PETRILA 3—2 (0—0)

HUNEDOARA, 16 (prin telefon). 
Meci viu disputat, încheiat cu victo
ria fotbaliștilor hunedoreni. Au mar
cat: Vlad (min. 52), Humelnicu (min. 
65) și Damian (min. 89) pentru Me
talul, Casandra (min. 79) și Achim 
(min. 88) pentru Jiul.

Voicu Albi: — coresp.

Pregătiri la C. F. R. Pașcani
din Pașcani, care 
avut o comportare 
categoriei B, șiAs 
în vederea noului

Formația feroviarilor 
în campionatul trecut a 
meritorie în seria I a 
început antrenamentele
campionat. Antrenorul Marin Alexandru a 
pus un accent deosebit pe pregătirea teh- 
nico-tactică a jucătorilor, în vederea apli
cării corecte a sistemului cu patru fun
dași. Au fost susținute și o serie de jocuri 
de verificare cu echipe din categoria C, 
înregistrîndu-se următoarele rezultate : 
C.F.R. Pașcani — Viitorul Suceava 3—2 
(2—0) și C.F.R. Pașcani — Foresta Fălti
ceni 4—1 (1—0).

Fotbaliștii de la C.F.R. Pașcani speră să 
aibă și în ace3t campionat o comportare 
cel puțin la fel de frumoasă ca în ediția 
trecută.

C. ENEA — coresp.

— ——- - - - - - - - - - - - - - - ——  —    
Institutul de Cultură Fizică
București, Str. Maior Ene 12 — Tr. 7—25, 2—20

ANUNȚA
că pentru inul universitar 1964—1965 concursul de admitere la cursul de 
zi va începe în ziua de 7 septembrie 1964 iar la cursul fără frecvență 

în ziua de 27 august 1964.
înscrierile pentru cursul de zi au început în ziua de 15 crf. iar înscrierile 

pentru cursul fără frecvență au început în ziua de 10 crt.
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Institutului — 

telefon 15.51.50/907.

O.C.L. TEI1N0METAL BUCUREȘTI
expediază în toată tara, 
prin unitatea sa din b-dul 
Gării de Nord â—8, contra 
ramburs piese și accesorii 

auto

Cei interesoti vor adresa 
o scrisoare-cerere în care 
vor menționa articolele do
rite indicînd adresa exactă. 
In valoarea rambursului 
care se va face la primirea 
articolului vor ti cuprinse $t 

ST'S 3 0ST-"S 8 ,?xe'e ocazionate cu ooera-
Bl# SOI n Skhs® » 9 ’iunile de ambalare, trans-

mH—seffi—BS w ■ oorf si mandatul poștal.



flMALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
.■cent, a fost stabilit 
i manșe din cadrul 
blicane, ediția 1964. Primii care 
/or desemna campionii vor fi spâ
nii. La individuale, întrecerea va 
i loc în ziua de 1 septembrie, iar 
echipe la 2 septembrie. Vor urma 
erii — pe- 3 septembrie cu finala 
viduală, iar la 4 septembrie cu cea 
îchipe.

programul fl
campion ațelor

Floretiștii se vor întrece în zilele de 
5 septembrie (individual) și 6 septem
brie (echipe).

Ultimele finale le vor susține flore- 
tisteie : în ziua de 7 septembrie trăgă
toarele calificate în turneul individual, 
iar la 8 septembrie, echipele finaliste.

Asalturile dan cadrul tuturor probe
lor vor avea loc pe planșete fosfatate 
în sala Dinamo din Capitală.

; A sporturi

In concurs reușit: întrecerile juniorilor
ia caiac canoe

e laicul Herăstrău s-au desfășurat, 
ri și sîmbătă, finalele cam pi oua tu- 
republican de caiac-canoe pentru 

ori. In prima zi au avut loc cali- 
rile,. la unele dintre ele luînd stâr
cite 15 ambarcațiuni. Tot vineri 
desfășurat și singura probă de 

l a competiției: caiac simplu 5000 
Titlul de campion a revenit lui 

Pofrovici (S.S.E. Timișoara), cu 
pul de 26:33,6. Pe locurile uirmă- 
e: V. Roșea (Dinamo) 26:36,4; A. 
ba (Voința Arad) 27:04,4; E. Be- 
meri (Mureșul Tg. Mureș) 29:30,0; 
lonescu (Ancora Galați) 29:33,6. 
ntr^C.Yile decisive la cele 15 probe 
viteză-, prog.rama.te sîmbătă di mi

ță-, au fost reușite sub toate as- 
tele, di nd loc la un spectacol sp®r- 
de toată frumusețea. Succesul a 

t asigurat în prirml rî-nd de reumă- 
ma-re de finaliști (aproape 250) dar 

de bu>na pregătire a acestora. Dis- 
a aprigă- dintre tinerii eaiacuști și 
oiști ai Timișoarei- și Bucureștiubri 
ota-gnniști: S.S.E. Timișoara —- 6 
uri., și C.S.S. Buc. — locul I în d>a- 
îentul generai) a adt>» un plus de 
claculozitate și a ridicat, în același! 

niveiul tehnic a| con®tirs»t»i.
care sîn-t cele mai bune rezal- 
JUNIOARE CAT. I — câine

iplu 500 m: 1. Geaegieta Nitr&tescu 
S.S. Buc.) 2:23,0; 2, Fănica Rîuleț 
psaua) 2:23,5;; 3. Magda 4 Stiopu (O- 
ipia. Reșița) 2:26,1;. -4. Ana- Lwi»cii» 
oi nț a Arad) 2:32,4; 5. Lilian;* Ro- 

(Steaua) 2:34,0;. cwfiee drnbla

P’
ă
e:

3;(M.3; 3. Dinamo (Sanda, Băncuța,
Mîndnuță. Ion) 3:05,4; 4; C.S.S. Bt»c. 
3:08,2^;. 5v U.T. Arad 3:08,5;. canoe 
simplu 80l3 m: I. Gh, Sidorov (Di
namo.) 4cl5,&; 2. M. Dincă (C.S.S. Buc.) 
4:32.5; 3. P. Prenteșcscu (C.S.S. Buc.) 
4:33,4;. 4. M. Popa (Voința Galați) 
4:34;2;, canoe dublu 800 m: 1. C.S.S. 
Buc. (I. Policov, A. Dumitru) 3:46;0;
2. C.S.S. Buc. (I. Ghlțulescu, C. Nico- 
lau) 3:46.8; 3. C.S.S. Buc. 4:03,1; 4. 
Ancora Galați 4:03,4; JUNIORI CAT. 
II — caiac simplu 500 m: 1. I. Fran
zen (S.S.E. Timișoara) 2:06,0; 2. 
Stoica- (G.-S.S. Buc.) 2^11,9^ 3. 
N'ovodvwschii (C.S.S. Buc.) 2:12,8;
C. Bălănescu (Voința Buc.) 2.:!4,4; 5. 
E. Botez; (Voința Arad) 2:16,2^. caiinc 
dhsMu. 500- m: 1. S.S.E, Timișoara (M.

I. Tomescu) 1:58,5; 2. C-S.S. 
Bac., (T. Negreseu, M. Vereș) 1:59,1;
3. S.S.E. II Buc. (L. Farcaș. T. Tă- 
na-se) 2:04,6; 4. Olimpia Buc. (P. Ilica, 
G. Budi.șan) 2:05,2; 5. C.S.S. Buc. 
2:07,1;. cnxnoe simplu 500 m: 1. Gheor- 
ghe Toth (S.S.E. Timișoara) 2:33,4'; 
2. C. Brătan (C.S.S. Buc.) 2:37,4; 3.
D. (Ancora Galați) 2:38,1.; 4.
N. Drăghici (S.S.E. II Buc.) 2:38,7^ 
5. G'h, Ceamșescu (C.S.S. Buc.) .2:453?- 
evenoe duMu 500 rn: 1. SlS.E. Timiș. 
(A. Miram,. G. Cristea) 2:15,0; 2. Aur 
cora Galați (M. Bulioci, P. Năsoase) 
2:23,0; 3\ C.S-.S. Buc. (Alexandru^
Șerba} 2:-26,7; 4. OUmpîa. Reșița (Mt>- 
țiu,. Caspar} 2:27,0; 5. Voința' Tg. Mu
reș 2:343-

M. 
P.
4.

La 24 august

începe returul campionatului republican
La- 24 august se reiau întrecerile ce

lei mai importante competiții interne 
de rugbi, campionatul

Din jocurile primei 
(€.S\M.S-. Iași—Ancora 
meniul Biriad—Știința 
disputa la. 24 august 
26 august (Știința Timișoara- «Steaua, 
Gri vița Roșie-—Gluriav Știința Petro- 
șeni—Progresul și Din ama—Construc
torul).

republican, 
etape, două 

Galați și Rul- 
Cluj) se vor 

iar celelalte la

U LTIME LE INTER PR ET ARI ALE 
REGI LAMENTULUI DE JOC

O dată eu- returul campionatului vor 
fi aplicate ultimele interpretări ale re- 
gulamentului de joc.- Este vorba de in
terpretări las regulile noi, modificate 
față de cele aplicate în prima parte 
a campionatului. Ele sînt următoa
rele :

Grămada: Introducere a balon ulmi se 
face aeuro prin lansarea balonului ra
pid,. el trebuind să atingă pămîtital în 
grămadă după umărul al doilea al 
stîlpului aflat pe partea unde se in
troduce balonul. Nu este permis a se 
fenta prin ducerea balonului înapoi și 
apoi lansarea lui. Nici un picior al 
liniilor I nu va avansa pe tunel piuă 
cînd balonul nu a atins pămîntul în 
grămadă. Toți jucătorii liniei I vor 
adopta o poziție normală — cu a- 
mîiudouă picioarele pe pămînt (fără a 
le încrucișa), ei trebuind să s« afle 
într-o poziție care să permită o îm
pingere înainte (eu alte cuvinte și 
trăgătorul va participa Ia împingere).

Jucătorii liniei I pot talona balonul 
după ce el a atins pămîntul.

Trăgătorul este obliiga-t să aibă în 
permanență un picior pe pămînt, avînd 
dreptul a avansa- eu un singur picior 
după balon în grămada adversă*

Ieb. grămadă nu este permis a 
pune genunchiul pe pămînt.

Prăbușirea voită a grămezii este 
deps it ă cni seve ri Ca te.

Lovirea- intenționată a balonului 
pentru a ieși pe- tunel (pe partea in
troducerii) se pedepsește la. a dona re
petare prin lovitură de pedeapsă, fiind 
socotită infracțiune voită.

In grămada ordonată mijlocașul Ia 
grămadă are voie să urmărească pro-

se

pe-

gresia balonului și poate- interveni 
pentru a-1 scoate cu un picior din 
grămada adversă, atunci cînd balonul 
se află în fața ultimei linii a grăme
zii. Atît la grămada ordonată» cit și 
la cea spontană (deschisă) „afară din 
joc” este determinat de linia ultime
lor picioare (călcîie) ale jucătorilor 
aflați în grămadă. La grămada spon
tană nu este permis nimănui să ur
mărească progresia balonului. Jucătorii 
ce vor veni ulterior la aceasta 
voie 
urma- 
misă 
madă 
renul 
ma-da

vor veni ulterior la aceasta mi au 
a se lega ra grămadă decît în 
ei. Singura sitaație cînd este per- 
urmărirea balonului aflat în gră- 
este cînd acesta se 
de țintă (în 
dispare).

Linia a IIRa 
grămadă.

Jucătorii se pot 
cînd au balonul în față și cînd prin 
ridicarea lor nu determină ieșirea ba
lonului diw grămadă.

Jaeătorii liniei a HI-a, aflați în for
mația 3—4—1 și pe care balonul i-a 
depășit, nu mai au voie să se ridice.

La împingerea fără balon, grămada 
se întoarce pe 4ocul inițial. La brutali
tate, după primul avertisment, se da 
lovitură de pedeapsă.

Cînd balonul iese printre picioarele 
stîlpuluii (grămezii proprii) linia a 
IlI-a mărginaș aflat în formația 
3;—4—1 se poate ridica, dar se va 
retrage în spatele liniei picioarelor, 
după care poale juca balonul.

Regula avantajului se aplică în toate 
cazurile Ia grămadă.

In caz cu echipa nevinovată nu pro
fită de avantaj, se dă lovitură de pe
deapsă (se v-a lăsa~ pentru profit circa 
5 secured e*).

Marginea. 
balonul în
călca pe tușă 
din margine).

Jucătorii in
dicați, na se 
sar sau •coechipieri.

află în te-
aeeastă situație gră-

se- poate ridica din

ridica numai atunci

Juca tonal care 
joc la margine, 

(aceasta facînd

repune 
poate 
parte

margine nu pot 
pot sprijini de 

în

■ ■

Echipajul Școlii sportivenr. 2 București,, campion republican juniori la caiac 4 (800 m), se îndreaptă cu ho
tar tre spre linia de sosire

Foto: P. Romoșan
Constructorul- Timișoara 

M. F&rniinte) 2:19,4;
(D. Butanu, E. Vîl- 

4—500 m: 1. C.S.S. 
Elena Berbece!, Ele- 
Dom&caș) 2:023;. 2. 
(Elena Nosa, Ileana 
Iotta, Crina Doro- 

JUNIOARE CAT.

m: 1.
L Andrassy,

S.S.E. II Buc. 
) 2:27,2; caiac 
iic. (Maria Dina, 
r M&ise, Maria 
S.E. II Buc. 
istea, Adriana 
nțu) 2:03,2 ;
caiac simplu 500 m: 1. Viorica io- 

(S-.S.E. 11 Bite.) 2:40,0; 2. Ma 
a Bîtea (Olimpia Reșița) 2:42,0; 3. 
na Gali a (S.S.E. II Buc.) 2:50.8; 4. 
ihaela Stiopu (Olimpia Reșița) 2:5*<Z;

Ileana Ionescu-Sisești (C.S.S. Buc.) 
56,0; caiac dublu 500 m: 1. S.S.E. 
imișoara (Ewgenia Marchiz Alexan- 
r*a Tiereanu) 2:11,0; 2. Olimpia Re- 
ța (Maria Groer, Geta Dragoe) 
:15,7; 3. Constructorul Timiș. (Ma- 
ana Wingert, Maria Letter) 2:18,1; 
t^NIORl CAT. I — caiac simplu, 500

1. C. Boeru (Constructorul Timiș.) 
:07,9; 2. Virgil Duncan (C.S.S. 
:I3d; 3. A. Habel (Unio Satu 
:I4,7; 4. N. Polizu (S.S.E. II 
'.16,9; caiac dublu 500 m: 1. 
tuc. (E. Pantea, R. Filippi) 
. S.S.E. II Buc. (V. Georgescu, G. 
van) 1:57,0; 3. Ancora Galați (I. Roș- 
a. R. Voinea1) 1:57,3; 4. Olimpia Re- 
ița (H. Rus-a th, V. Vasinț) 1:57,9; 5. 
'nrestierul Reghin (C. Sandor, I. 
ibrok) 2:02,9; 6. Voința Arad (L.
'hevereș;an—A. Hohn) 2:03,1; caiac 
lublu 800 in: l. Olimpia Buc. (D. Ga-

R. Ioachim) 3:12,5; 2. Voința 
luc. (P. lonescu, N. Tăbăcaru) 3:19,8; 
L S.S.E. Timiș. (L. Copnic,. C. Croi- 
oru) 3:22,8; caiac 4—800 m: 1. S.S.E. 
H Buc. (I. Marusciac, A. Stanică, 1. 
Zamfir, Gh. Ștejan) 2:58,3; 2. Olimpia 
Buc. (Olaru, lorga, Andrei, Ruisnac)

t:
Bac.) 

Mare) 
Buc.) 
c.s.s. 

1:52,2;
G.

r

fi ri
ad ver- 

săritura 
pentru prinderea balonului nu se 
wniifca (lansa) pe adversar sau 
teuer;

Jucătorii care- nu. se află în 
două linii la 
din margine.

In. spațiul 
jmyăto-ri de- 1 
madă și 3/4» : 
se repune în joc.

Nu se poate face m 
a balonului în jocul

lor 
pot 

par-

cele 
margine» nu fa-o parte

celor 10 metri stau doi 
fiecare echipă: 1/2 
aripă de

gra
pe partea unde

un

a- 
grămadă la 15 metri de tușă.

la margine

mîna unui jucător din margine, el nil 
mai poate fi juicat de jucătorii liniei 
de 3/4, ci numai de jucătorii aflați în 
margine-.

Se va aplica legea avantajului Ia 
margine.

Noul regulament permite aplicarea 
schemelor tactice în margine, mai ales 
pînă la începerea ei (cînd balonul a 
părăsit mîna jucătorului care o re
pune).

înainte. Este permis numai pe lo
viturile de picior. Cele făcute pe pasa 
nu sînt permise.

O pasă înainte (scăpare) către un 
coechipier aflat afară din joc — dacă 
adversarul este privat de realizarea 
unui avantaj (profit} — se dă lovitură 
de pedeapsă. In caz de nerealizarea 
profitului se dă grămadă.

La cafuiaj, echipa nevinovată 
oprirea jocului va avea dreptul sa 
troducă ba lomul în grămadă. In caz 
nu se determină echipa- vinovată,
introduce balonul în grămadă echipa 
în apărare.

Atinsul la pămînt. Se face cu mîna 
și corpul de la centură pînă la gît.

La lovitura de pedeapsă: se va acor
da echipei vinovate timpul material 
pent ni ca să se 
metri.

Loviturile de 
de transformare 
pe.de. In caz de

— la lovitura 
grămadă

— la transformare, se 
sformarea

Cele menționate mai 
ultimele interpretări și 
regulilor modificate, interpretări ce au 
necesitat lămuriri (celelalte modificări 
fiind deja comentate și aplicate prac
tic în sezonul de primăvară).

de 
in- 
că 
va

poată retrage la

picior pedeapsă 
se vor executa 
întîrziere:
de pedeapsă se

repunere rapidă 
de la margine 

dacă balonul ieșit afară au a fost adus 
de un jucător (wi poate fi adus de 
spectator).

La greșeli tehnice în margine se 
cordă

Mingea jucată- lung
(tușă lungă), care depășește lungimea 
marginii, poate fi jucată numai de 
linia de 3/4. Jucătorii aflați în mar
gine, nu-și pot părăsi locul decît a- 
tunci cînd balonul a> fost prins de un 
jucător aț liniei de" 3/4- sau cînd el a 
atins pămîtttuL

In caz că balonul jucat lung a atins

AZI ULTIMA ZI LA CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES
Azi este ultima zi în care se mai 

pot depune buletine la concursul spe
cial Pronoexpres de miercuri 19 au
gust. La acest concurs se atribuie su
plimentar numeroase premii în obiecte 
și bani, în frunte crf 4 autoturisme 

Mosk-vici*, 1 „Fiat 600” și 2 „Tra- 
Combi").
vor efectua 3 extrageri, în două 
în» urnind 22 de numere:

O extragere de 6 n«there de bază 
numere de rezervă «fin 49 pentru 

atribuirea premiilor obișnuite în bani, 
pe 6 categorii.

— Două extrageri suplimentare se
parate de cîte 7 numere din 49, pen
tru atribuirea premiilor suplimentare 
în obiecte și bani, pe 8 categorii.

Important de reținut este faptul că 
și eu 5 numere se pot eîștiga auto
turisme.

In afară de autoturisme, la acest 
concurs special se mai atribuie: moto
ciclete, motorete, frigidere, televi
zoare, magnetofoane, aparate de radio, 
etc.

(1 „ 
bawt

Se 
faze,

și 2

★
Dăm în continuare premiile care 

se atribuie Ia concursul special Sport- 
oxpres trim-. Hi.

Extragerea a 28-a (număr de 6 ci
fre): 3 premii fiecare constînd din: 
1 aparat radio „Spatzbaby" cu tranzis- 
tori; 1 bicicletă „Favorit F. 11“; I 
ceas de mină „Golda"; 1 stilou „Peli- 
kan" nr. 140 cu peniță de aur: 1 vază 
de flori; 1 creion mecanic.

Extragerea a 29-a (număr de 6 ci
fre): 3 premii fiecare 
1 televizor 
tător de voiaj 
wee®“ nr. 475.

Extrage r ea a 
fre)r 3 premii 
1 magnetofon „Tesla44 B. 
„Mont-Blank" nr. ( 342.

Extragerea a 31-a — a 
(3 terminații de 5 cifre), 
fiecare eons tind din-: 1 
U.R.S.S. pe itrnerariul Kicv-Leirin- 
grad-Moscova, cu petrecerea „Revelio
nului" la unul din marile restaurante 
din Moscova.

Extragerea a 34-a (terminație de 5 
cifre): 30 de premii fiecare constînd 
din: 1 bicicleta „Diamant"; 1 stilou 
„Kawcko" nr. 475.

Extragerea a 35-a (terminație de 5 
cifre): 30 de premii 
din: 1 ceas de mîna 
coșă „Sport44.

Extragerea a 36-a 
cifre): 300 premii fiecare constînd din: 
un aparat de radio „Carmen".

Extragerea a 37-a (terminație de 4 
cifre): 300 de premii fiecare constînd 
din : 1 picup „Ziphona P. 33 K“ cu 
1 disc microsion cu 6 cînteco.

Extragerea a 38-a (terminație de 4 
cifre): 300 de premii fiecare constînd 
din: 1 garnitură tacîmuri inoxidabile 
din import (24 bucăți); 1 vază de flori.

Extragerea a 39-a (terminație de 4 
cifre); 300 de premii fiecare constînd

constînd din :
,Temp 6"; 1 ceas deștep-

JJMF"; 1 stilou „Ka-

30-a (număr de 6 ci- 
fiecare constînd din:

III; 1 stilou

33-a inclusiv
90 de premii 
călătorie în

fiecare constînd 
„Vimpel“; 1 sa-

(terminație de 4

10

sau
re

dă

va anula tran

ais reprezintă 
precizări ale

CORNEL MUNTEANU 
președintele- Colegiului, central 

de arbitri

Rezultate normale în etapa

interregimlă a ,,calificărilor'4

cu 6—0: 3—0 (4, 4, 3) și 3—0 
8), îrrtr-o dispută de-a lungul 
s- au retnarcaf Maria Bud i șt ea-* 
Elena Florescu de la gazde și 
Burimră de la constăn(ence. Tot

din: 1 ceas deșteptător „UMF**; 
garnitură de apă „Arlechin".

Extragerea a 40-a (terminație de

1

3 
cifre): 3000 de premii în bani fiecare 
constînd din 100 lei.

Extragerea a 41-a (terminație de 2 
cifre): 30.000 de premii în bani fie
care constînd din 50 lei.

Toți câștigătorii premiilor în obiecte 
și excursii 
artistic.

primesc în plus un bibelou

PRONOEXPRES .

concursului Pronoexpres nr.Premiile
33 <jin 12 august 1964.

Categoria a H-a : 1 variantă a 55.784 
lei; 1 variantă a 30.764 lei;

Categoria
1.425 lei;

Categoria
lei ;

Categoria
lei ;

Categoria
lei ;

REPORT

a III-a : 43,5 variante a

a IV-a : 310,8 variante a 274

a V-a : 968,3 variante a 88

a VI~a : 5.041,6 variante a 23

CATEGORIA I : 31.832 LEI.

concursului special Fronoex 
august are loc in

Tragerea
preș de mîine 19
București la Casa de cultură a raionu
lui Nicolae Bălcescu. Calea Șerban Vodă 
nr. 213.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

In rînduriie de mai jos dăm cîteva 
dintre rezultatele înregistrate sîmbălă 
și duminică fa etapa interregionafă a 
campionatului de calificare.

In competiția feminină, la București, 
Flacăra roșie a întrecut Petrolul Con
stanța 
(9, 3, 
căreia 
nu/ și 
Maria
in întrecerea femîo-ină, la Piatra Neamț, 
Țesătura — Știința Galați 4—3: 1—3 
(15—11. 8—15, 13—15, 9—15) și 3—• 
(7, 7, 9); Ja Biriad, Confecția — Vo
ința Botoșani 2—6: 1—3 (15—10,
6— 15, 13—15, 3—15) și 1—3 (15—12,
4— 15, 13—15, 13—15); și, în fine, • 
altă echipă feminină învingătoare în 
deplasare, aceea a băimărencelor: Vic
toria Băi — Arta Baia Mare (2—6),
2— 3 (8—15, 15—12, 5—15, 15—7,
7— 15) și 0—3 (5, 8, 1).

In competiția echipelor masculine, 
la Constanța, Hidrotehnica i-a cedat 
Semănătoarei București cu 1—6: 0—3 
(10, 3, 3) în 50 de minute și 1—3 
(7—15, 4—15, 15—13, 8—15) ta 55 de 
minute. Alte rezultate- din lupta pen
tru calificare a formațiilor de băieți — 
la Hunedoara, Metalul — I. C. Arad 
6—2: 3—1 (14—16, 15—5, 15—7,
15—10) și 3—1 (15—13, 15—11, 5—15, 
15—3); la Pitești, Metalul — 
sul Craiova 6—1: 3—1 (15—12, 
15—2, 15—3) și 3—0 (5, 12, 
Brăila, Celuloza — Viitorul
5— 4: 2—3 (15—12, 11—15,
15—10, 12—15) și 3—1
10—15, 15—5, 15—13);
Creația
3— 2 (15—3, 15—7, 11—15, 
15—2) și 3—1 (15—8, 15—11, 14—16, 
15—12).

Progre- 
15—17, 
14); la 
Bacău 
8—15, 

(15-12, 
la Brașov, 

A.S. Armata Ploiești 6—3i 
14—16,
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Selecționata feminină a orașului București 
a ciștigat turneul de handbal de la Palici

Selecționata feminină de handbal în 7 
a Bucureștiului, care va evolua în în
trecerile finale ale Spartachiadei repu
blicane, a participat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute la un turneu internatio
nal desfășurat în R.S.F. Iugoslavia. La 
această competiție, organizată de Spar
tak Subotița, au mai fost prezente for
mațiile Spartak Sokolovo Praga, Gold
berger Budapesta și, firește, cea a clu
bului gazdă.

Formația bucureșteană a avut o com
portare bună, cîștigînd toate cele trei 
meciuri disputate și ocupînd în acest 
fel locul I în turneu. Vineri, bucureșten- 
cele au întrecut pe Spartak Sokolovo

cu 8 — 3 (5-0), iar Goldberger pe 
Spartak Subotița cu 5 — 3 (4-2). Sîm- 
bătă, reprezentantele noastre au obținut 
o nouă victorie, de data aceasta în fața 
lui Goldberger Budapesta cu 5 — 2 
(2 - 1), iar Spartak Subotița a învins 
pe Spartak Sokolovo cu 7 —5 (2-3). 
In sfîrșit, în ultima zi, meciurile s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
București — Spartak Subotița 10 — 3 
(5-1) și Goldberger — Spartak Soko
lovo Praga 5 — 4 (4-1).

Clasament final : 1. BUCUREȘTI
6 p, 2. Goldberger Budapesta 4 p, 3. 
Spartak Subotița 2 p, 4. Spartak Soko
lovo Praga 0 p.

Echipa olimpică 4c haschct 
a Poloniei evoluează la București

CU CINE VOM JUCA LA BALCANIADELE DE SENIOARE (SOFIA) 
JUNIORI (ATENA) • LOTURILE BULGARIEI SI GRECIEI PENTRU 

BALCANIADA MASCULINA DE LA BUCUREȘTI

Săptămînile care urmează anunță un 
program deosebit de interesant pentru 
reprezentativele țării noastre de bas
chet masculin și feminin. Primii care 
intră în focul întrecerilor sînt juniorii. 
Echipa pregătită de prof. Alex. Po
pescu și care cuprinde printre alții pe 
Diaconescu, Scorțescu, Dragomirescu, 
Novac, Tudosi și Riihrig va fi pre
zentă la Balcaniada de la Atena, pro
gramată între 23 și 25 august. La a- 
ceastă competiție mai participă Gre
cia, Bulgaria și Iugoslavia.

• Reprezentativa feminină a Romî- 
niei va avea posibilitatea să confirme 
frumoasele succese obținute In cadrul 
„Cupei Mării Negre" la Balcaniada 
de la Sofia (25—27 august). La acest 
turneu țara gazdă, R.P. Bulgaria, va 
fi reprezentată de două echipe, iar Iu
goslavia va trimite lotul pe care îl pre
gătește pentru campionatul european 
de la Budapesta (6—13 septembrie). 
Antrenorii noștri, prof. S. Ferencz și 
prof. V. Geleriu, vor menține în linii 
mari formația care a evoluat la Cons
tanta.

• Echipa masculină a țării va sus
ține la sfîrșitul acestei luni o parti
dă deosebit de atractivă. Iubitorii 
baschetului din Capitală vor putea ur
mări evoluția uneia din cele mai pu
ternice echipe de pe continent: Po
lonia, clasată pe locul doi la ultimul

Și

la Wroclaw. 
București lo- 

pentru J.O. 
va servi 
o ultimă

DE PE PISTELE DE ATLETISM
BUDAPESTA. Cîteva rezultate de 

valoare au fost înregistrate în concursul 
internațional de atletism de la Buda
pesta. în proba de 100 m plat, sprinte
rul Csutoras a egalat recordul maghiar, 
înregistrînd timpul de 10,4. Campionul 
european la aruncarea ciocanului, Zsi- 
votski, a realizat 63,77 m, iar Varju a 
aruncat greutatea la 19,30 m. Alte re
zultate — masculin: disc, Szecsenvi 
57,15 m; lungime, Kalocsay 7,52 ni; 
feminin: 100 m Nemeshazi 11,5; 400 
m Munkacsi 55,3; greutate Bognar 
16,28 m ; disc Stugner 53 m.

LEIPZIG. Cu prilejul unei reuniuni 
feminine atletice desfășurate la Leipzig 
au fost stabilite două noi recorduri ale 
R.D. Germane. Astfel, Marghitta Halm- 
bold a aruncat greutatea la 17,54 m. In
grid Lotz a ciștigat proba de arunca
rea suliței cu o performanță de 57,13 m, 
corectînd cu 74 cm vechiul record.

OULU. Rezultate înregistrate în ultima 
zi a campionatelor de atletism ale Fin
landei, disputate la Oulu: masculin:

greutate, Simola 18,09 m ; 5000 m, Sa- 
loranta 14:13,8; 200 m, Musko 21,5; 
400 m garduri, Tuominen 51,1 ; femi
nin: 200 m, Morrlund 25,8; înălțime, 
Kaarna 1,68 m.

MONCHEN. Tn cursul unei reuniuni 
atletice, disputate la Miinchen, atleta 
vest-germană Inge Schwalbe a aruncat 
sulița la 57,31 m, realizlnd cea mai 
bună performanță mondială a anului. 
Karin Rueger a sărit in înălțime 1,76 
m (nou record al R.F.G.).

EDINBURG. Un important concurs 
internațional atletic a avut loc la Edin
burg. Proba de 100 yarzi a fost cîști- 
gată de Larrabee (S.U.A.) în 9,7. Iată 
alte rezultate: 300 yarzi, Cassei
(S.U.A.) 30,4; 880 yarzi, Leane (Ir
landa) 1:52,8; înălțime, Burei (S.U.A.) 
2,03 m; prăjină, Krammer (S.U.A.) 
4,79 m.

MALMOE. La Malmoe s-au disputat 
campionatele de atletism ale Suediei. 
Clteva dintre cele mai bune performan
țe : masculin : 400 m garduri, Librarvi

52,2; 5000 m, Axelsson 14:14,4; 15C 
m.Olafsson 3:48,5; prăjină, Mertane 
4,60 m, înălțime, Stig Petersson 2,i 
m; 100 m, Hoerteoall 10,6; feminin 
100 m, Wieslander 12,0; suliț 
Alquist 47,89 m; 80 m garduri Wie. 
lander 11,2; înălțime, Gren 1,61 m

CARACAS. Sprinterul Herrera, un 
din speranțele Venezuelei la J.O. c 
la Tokio se află în mare formă. Recen 
în cadrul unui concurs desfășurat I 
Caracas, el a parcurs 100 m plat 1 
10,1 și a fost cronometrat în proba d 
200 m plat cu 20,5

ST. LAMBERT. La Seaway Park di 
St. Lambert '(Quebec) s-au dispute 
campionatele de atletism ale Canade 
criteriu de selecție în vederea J.O. a 
la Tokio. Principalele rezultate: 100 i 
Jerome 10,6; 200 m, Jerome 22,0; 40 
m Mc.Carten 47,5; 5000 m Bruce Kid 
14:37,2; 110 m garduri Natali 14;

(Agerpres)

campionat european de 
Aceasta va deplasa la 
tul care se pregătește 
de la Tokio. Acest meci 
baschetbaliștilor. noștri ca 
verificare în vederea Balcaniadei de 
la București (15—20 septembrie).

• La federația noastră de specia
litate au sosit primele amănunte pri
vind loturile echipelor care vor parti
cipa la Balcaniada masculină de la 
București. Iată-1 pe cel al Bulgariei t 
B. Branzov, E. Mihailov, V. Kostur- 
kov, D. Rogev, D. Donev, T. Dimitrov, 
P. Pandov, I. Toșev, I. Kovacev, J. 
Kovacev, B. Popivanov, L. Panov, M. 
Dimov, S. Filipov, A. Atanasov, D. 
Sahanikov, 6. Maleev, I. Spasov, A. 
Granciarov și V. Nikolov. Cunoscutul 
arbitru internațional Nicola Kolev, 
care a preluat antrenamentele echipei 
bulgare, va desemna pe cei 12 jucă
tori care vor face deplasarea.

Federația de baschet a Greciei a a- 
nunțat următorul lot: G. Colokythas, 
A. Condovounissios, J. Joannou, P. Pa- 
nayotarakos, C. Politis, D. Lekas, S. 
Vassiliadis, G. Trontzos (2,18 m), A. 
Peppas (toți aceștia au jucat în echi
pa Greciei clasată pe locul secund la 
ultima Balcaniadă), G. Barias, G. A- 
merikanos, A. Moumoglu, C. Parissis, 
T. Radopoulos, A. Simirdanis și G. Tsi- 
tousis.

— Corespondența speciala din tokio —
Japonia va fi reprezentată la apro

piata ediție a Jocurilor Olimpice de 
la Tokio de o delegație alcătuită din 
380 de sportivi. Specialiștii noștri își 
pun multe speranțe in luptători, care 
dețin o formă bună. Dintre ei, pe 
primul plan se situează Osamu Wa
tanabe, în virstă de 23 ani, care va 
evolua la cat. pană (lupte libere). 
Watanabe a ciștigat campionatul 
mondial m anul 1962 la Toledo 
în S.U.A. El și-a apărat cu suc
ces centura la Sofia in 1963. Luptă
torul Watanabe face parte din- 
tr-o familie de... luptători. Tatăl său 
Gengo Watanabe a fost un mare 
campion In tinerețea sa, fiind neîn
vins în Hokkaido, un oraș dintr-o 
insulă din nordul Japoniei. Fiul său 
Osamu s-a dovedit un demn urmaș 
al unui campion neîncoronat in acele 
timpuri. Micul Watanabe a început 
să practice sportul luptelor în Hok
kaido. In prima evoluție oficială, la 
campionatul școlilor sportive de lupte 
din Japonia, viitorul campion al lumii 
s-a clasai pe locul doi. In continua
rea carierei sale sportive. Osamu Wa
tanabe s-a înscris la Chuo Univer
sity din Tokio, care este o „fabrică"

de campioni. De pe salte
lele de luptă ale acestei 
școli au ieșit numeroși 
luptători puternici, cunos- 
cuți în lumea întreagă. 
Aici a fost formai cam
pionul lumii Shohachi Is
hii, Shozo Sdshara și atîți 
alți maeștri' ai acestui 
sport. Watanabe a mun
cit înzecit, a/dus o viață 
sportivă exemplară și in 
scurt timp a început să 
culeagă roadele unei ac
tivități prodigioase.

Acum, araturi de Wata
nabe, in sălci de sport lu
crează intens’ și alți se- 
lecționabill; Printre ei 
se află Ytisaku Imai- 
zumi (muscă), Iwao Ho- 
riuchi (ușoară) la lupte 
libere, Masamitzu Ichigu- 
chi (cocoș), Tsutomu Ha- 
nabara (muscă), Yukiji 
Sakurama (pană) la lupte 
clasice.

La sfîrșitul unei zile de 
antrenament, Shozo Sasa- 
hara, antrenorul coordo
nator al echipei, ne-a spus: „In com
parație cu J.O. de la Roma, pregăti-

Watanabe (in mijloc) părăsește sala de antrenament 
din Tokio

Foto: Pan Asia

ACTUALITATEA LA TENIS
Campionul maghiar Gulyas a cîști- 

gat turneul internațional de tenis de 
cînip de la Kattowice. El l-a învins în 
finală cu 4—6, 6—2, 2—6, 6—1, 6—9 
pe Gasiorek (R.P. Polonă). La feminin 
în finală Valley (R.D.G.) a dispus cu 
6—0, 6—2 de Rylska (R.P. Polonă).

★
Duminică au luat sfîrșit la Moscova 

„internaționalele11 de tenis de cîmp ale 
U.R.S.S. Finala probei masculine a re
venit iugoslavului Pilici, învingător cu 
5—7, -5—7, 6—2, 6—4, 6—0 în fața 
compatriotului sau Jovanovici. Anna 
Dimitrieva (U.R.S.S.) și-a adjudecat 

întreeînd-o cu 6—2,
Titova (U.R.S.S.).

★
întrecerile semifinale 
competiției de tenis

proba feminină,
6—2 pe Valeria

S-au încheiat 
interzonale ale 
pentru „Cupa Davis1'. La Baastad, echi
pa Suediei a învins cu scorul de 5—0 
echipa Filipinelor. In ultimele două pro
be de simplu au fosf înregistrate urmă
toarele rezultate : Lundquist — Ampon 
6—1, 6—1, 6—4 ; Schmidt — Jose 6—2,

6—1, 6—1, în orașul Minneapolis Au
stralia a eliminat cu 5—0 Chile. Rezul
tatele din ultima zi: Stolle — Rodri- 
guez 6—0, 6—4, 6—4 ; Newcombe — 
Aguirre 6—3, 6—2, 6—4.

Echipele Australiei și Suediei se vor 
întîlni în zilele de 29, 30 și 31 august 
Ia Baastad în finala interzonală, ur- 
mînd ca formația învingătoare să joace 
cu echipa S.U.A., deținătoarea „sala- 
tierei de argint1'.

★
în semifinalele turneului profesionist 

■de tenis de la Cannes, Gonzales a cîș- 
tigat cu 6—1. 4—6. 7—5 jocul cu 
Road Laver, iar Ken Rosewall l-a în
vins cu 14—12, 6—4 pe Lewis Hoad.

★
Rezultate din turneul de tenis de la 

Miinchen: simplu masculin (semifina
le) : Bob Hewitt (Australia) — Sergio 
Tacchini (Italia) 6—2, 6—2, 4—6, 
1-6, 6-1.

PRAGA, 17 (Agerpres). Turneul 
internațional feminin de volei de la 
Vyszne Gagy a fost ciștigat de echipa 
Slavia Bratislava, urmată de echipele 
R. S. Cehoslovace A și R. P. Romîne. 
Slavia Bratislava a învins cu 2-1 for
mația R. P. Romîne și cu același scor 
echipa R. S. Cehoslovace A. R. S. 
Cehoslovacă A a dispus cu 2-1 de 
echipa romînă.

rile noastre sînt în această perioadă 
mai avansate. Selecționabilii au o 
bună condiție fizică. Ichiro Hatta, pre
ședintele Federației japoneze de lupte, 
ne-a declarat: „Luptătorii japonezi 
sînt bine pregătiți. Ei au lucrat cu 
multă conștiinciozitate, aruncind în 
luptă în meciurile de verificare toate 
forțele lor11.

Noi recorduri europene
la natatie»

IUJI TSUDA
ziarist

In cîteva
• Cea de a ’M-a ediție a tradiționalului 

maraton nautic de la Vina del Mar a fost 
cîștigată de înotătorul argentinian Oswaldo 
Suarez, care a paicurs 20 km în lh 09:14,1. 
El a avut un adversar redutabil în persoana 
chilianului Ricardo Vidai, care a cedat 
numai pe ultimii... 4 m ai traseului.
• Ciclistul Antg Vyaravas este noul cam-

f>ion de fond al U.R.S.S. pe anul acesta, 
n cadrul campionatului de șosea, desfă

șurat la Kurkino, în apropiere de Moscova, 
el a acoperit cei 186 km ai traseului în 
4h40:17,7. El l-c învins la sprint pe iavo-

rînduri
ritul campionatului, Saidhujin. Dupâ 1 mi
nut, a sosit el doilea grup în care se aflau 
printre alții Kapitonov, Petrov, Olizaienko, 
Melihov și alții.
• Daug Jones, considerat ca „șalanger" 

oficial la tftiul mondial al cat. grea deținut 
de pugilistul* negru Cassius Clay, a suferit 
o înfrîngere neașteptată. El a pierdut la 
puncte meciul, susținut la New York cu 
Billy Daniels. -In urma acestei înfrîngeri 
șansele lui Doug Jones de a mai fi accep
tat să lupte pentru, titlul suprem au scăzut 
simțitor.

A. Bardan, G. Bosch 
și Gh. Boaghe participă 

la un turneu internațional de tenis 
la Budapesta

De luni au început Ia Budapesta 
campionatele internaționale de tenis 
ale R.P. Ungare. Cbmpetiția durează 
pînă la 24 august. Tara noastră este 
reprezentată de jucătorii A. Bardan, 
G. Bosch și Gh. Boaghe.

FERENCVAROS continuă să con- 
ducă în campionatul de fotbal al R.P. 
Ungare. în jocul de duminică Ferenc- 
varos a terminat la egalitate: 1—1 me
ciul susținut în deplasare cu Pees. Alte 
rezultate: Tatabanya—Gyiir 5—0; Do- 
rog—Debrețin 3—2; Csepel—Diosgyor 
4—2; Homed—Szeged 1—0, ~ 
varos totalizează acum 36 de 
fiind urmată de Honved cu 
și Tatabanya — 28 puncte.

CÎTEVA rezultate 
din cadrul campionatului 
de fotbal:

mai

31

Ferenc- 
puncte, 
puncte

importante 
cehoslovac 

Spartak Trnava—Dnkla

Praga O—1; Spartak Brno—SONP Klad- 
no 2—1; Slovnaft Bratislava—Banik 
Ostrava 1—4.

ÎN ETAPA a 2-a a campionatului 
de fotbal al Iugoslaviei s-au înregis
trat «următoarele rezultate: Steaua Ro. 
?ie—Partizan Belgrad 2—2; Dinamo 
Zagreb—Rjeka 1—0; Sarajevo—Zeles- 
niciar 3—1; Vardar—Vojvodina 1—0; 
Zagreb—Velej 2—0; Radnicki—Hajduk 
1—1; Sutjeska—Tresnjevka 0—0.

în fruntea clasamentului se află Di
namo cu 4 puncte, urmată de Radnicki 
3 puncte și Sarajevo 3 puncte.

ÎNTR-UN MECI internațional de fot
bal disputat la Geneva, A.S. Monaco 
a învins cu scorul de 2—1 (1—1) pe 
Servette Geneva.

AU CONTINUAT meciurile de fotbal 
pentru „Cupa ligii", în Franța. Rezul
tate: Valenciennes-—Lile 4—1; Red 
Star—Boulogne 3—1; Sedan—Reims 
2—0; Sochaux—Strasbourg 1—1; For- 
bach — Besanțon 1—0 ; Cherbourg — 
Rouen 2—1; Nantes—Rennes 2—1; 
Bordeaux—Limoges 0—0; Grenoble— 
Aix cu Provence 2—2 ; Lyon—Nimes 
2—1 ; Marsilia—Saint Etienne 3—2.

• In piscina olimpică din Berlinul 
occidental a-au desfășurat campionatele 
de natație ale R.F. Germane. Proba 
de 460 m mixt (masculin) a foșț 
cîștigată de Gerhard Uetz cu timpul 
de 5:08,5. Joachim Roos a 1 
învingător în proba de 200 
înregistrînd timpul de 2:36,9. 
rituri de la trambulină titlurile 
câștigate de Angelica Hilbert 
chim Schaerf. în ultima zi a 
rilor Joachim Kueppers a 
dornă noi recorduri europene, 
parcurs 200 m spate în 2:14,8 
m spate în 1:01,0. Vechiul 
la 200 m era de 2:15,0 și aparținea 
aceluiași sportiv. în proba de 100 m, 
recordul precedent era deținut de 
Viktor Masanov (U.R.S.S.). Iată alte 
rezultate înregistrate: masculin 100 m 
liber Hans Klein 55,3 ; 1 500 m Hetz 
18:03,0; feminin: 200 m bras Martha 
Hoffman 2:48.8 (record vest-gennan); 
400 m mixt Jutta Olbrisch 5:38,5.

• în cadrul unui conours de natație 
desfășurat la Clermont Ferrand, Allain 
Gottwalles a stabilit un nou record al 
Franței în proba de 100 m liber, cm 
timpul de 54,2. Este pentru a treia 
oară în acest sezon cînd Gottwalles 
corectează recordul Franței în această 
probă.

terminat 
m bras.

La să- 
; au fost 

și Joa- 
întrece- 
stabilit 

El a 
și 100 
record
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