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aduci nd un omagiu fierbinte memoriei marelui 

fiu al poporului romîn, tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, își manifestă hotărîrea fermă 

de a lupta strâns uniți în jurul partidului pentru 

desăvârșirea construcției socialiste In țara noastră.

Amintirea tovarășului Gheorghiu-Dej va fi mereu vie 
* în inimn și conștiința poporului nostru

Conducătorii de partid și de stat la catafalcul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Din partea
Comisiei

de organizare
a funeraliilor
Comisia de partid și de 

stat pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
comunică :

Publicul va avea acces 
în Palatul Republicii Popu
lare Romîne, la catafalcul 
cu corpul- neînsuflețit 
al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru a-și 
lua rămas bun, în zilele 
de :
- duminică 21 martie 

a. c., între orele 11-14 si 
16-22 ;

- luni 22 și marți 23 
martie a.c., între orele 7- 
14 și 16-22.

Prin fața catafalcului Strîns uniți
Palatul Consiliului de Stat. Marea sală de la 

parter se înfățișează privirilor solemnă, cernită. 
Aici, unde iubitul conducător al partidului și sta
tului s-a întîlnit în atîtea rînduri cu oamenii 
muncii dim toate colțurile țării, unde a răsunat 
cu atîtea prilejuri cuvîntul său cald, înțelept, în- 
«uflețitor - vine astăzi să-și ia rămas bun, cu 
inima ctuînc îndurerată, poporul, pentru a cărui 
fericire tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a 
închinat întreaga viață.

Tn lumina difuză se înalță, în mijlocul sălii, pe 
un postament îmbrăcat în catifea neagră, cata
falcul. Aici odihnește corpul neînsuflețit al ma
relui dispărut. Deasupra covorului de garoafe 
albe care acoperă catafalcul unduiesc faldurile 
de mătase tricoloră ale drapelului patriei și de 
mătase purpurie ale steagului partidului. Sub 
tavan se arcuiește zăbranicul de doliu., îngemă
nate, pe fundal îndoliat, stemele Republicii Popu
lare Romîne și Partidului Muncitoresc Romîn stră
juiesc la căpătîiul omului al cărui nume va ră- 
mîne pururi legat de numele scump al partidului, 
călăuză încercată a oamenilor muncii pe drumul 
socialismului și comunismului.

Pe perne vișinii — Înalte decorații ale Repu
blicii Populare Romîne și ale altor țări stau măr
turie prețuirii și prestigiului de care se buoura 
conducătorul iubit, eminentul om de stat,. mili
tant de seamă al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, luptător înflăcărat pentru 
măreața cauză a socialismului și păcii.

La picioarele catafalcului — o imensă coroană 
de garoafe roșii, omagiu adus memoriei iubitu
lui conducător din partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Romîne. Pe un întreg perete al sălii privirile 
înfîlnesc mari coroane de garoafe și cale. Pe 
panglicile acestora scrie; Biroul Marii Adunări 
Naționale, Academia R. P. Romîne, Consiliul 
Central al Sindicatelor, Comitetul Central al 
U.T.M., Uniunea Asociațiilor Studențești, Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul orășenesc de 
partid București, Sfatul popular al Capitalei, nu
mele altor organizații de stat și obștești, a 
numeroase întreprinderi și instituții. Pline de vi
goare și hotărîre sînt cuvintele înscrise pe pan- 
glioa purpurie a coroanei aduse de colectivul 
Uzinelor „Grivița Roșie* : „Neabătuți, așa cum 

a fost totdeauna tovarășul! Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, vom face zid de neclintit în jurul con
ducerii partidului*. Ele exprimă gîndurile, voința 
oamenilor muncii din această glorioasă citadelă 
a proletariatului nostru, gîndurile și voința între
gului nostru popor, de a lupta strîns unit, sub 
conducerea partidului, pentru continua prosperi
tate a patriei și fericire a celor ce muncesc.

în atmosfera solemnă răsună acordurile mu
zicii funebre.

Ofițeri superiori ai forțelor noastre armate 
stau de strajă.

în fața catafalcului se opresc membrii familiei. 
Orele 11,35. Cea dinții gardă de onoare lîngă 

corpul neînsuflețit al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este alcătuită de tovarășii săi cei 
mai apropiați de muncă și de luptă, membrii 
conducerii de partid și de stat : Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Ale
xandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea. 
Conducătorii de partid și de stat prezintă con
doleanțe familiei. Fac în continuare de gardă 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de instituții centrale 
și organizații de masă, vechi militanfi ai mișcării 
munoitorești, delegați ai oamenilor muncii, re
prezentanți ai științei și culturii, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri superiori.

Pe ușile laterale ale sălii se revarsă două 
nesfîrșite șuvoaie omenești. E poporul cuprins de 
adîncă întristare pentru greaua pierdere suferită 
de partidul și statul nostru. într-o tăcere impre
sionantă, încetinindu-și pașii, trec bătrîni cu 
tîmple albite, tineri și adolescenți, femei cu copii 
în brațe, muncitori și academicieni, țărani și 
militari.

Oameni în puterea vî.rstei nu-și pot stăpîni 
lacrimile în fața catafalcului. Se perindă necon
tenit oameni ai muncii din uzine și de pe șan
tiere, de pe ogoare, din laboratoare. O dată cu 
durerea încercată pentru pierderea iubitului con
ducător, oamenii își exprimă sentimentele de 
dragoste și recunoștință față de partid, care, în 
frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej, a călăuzit

(Continuare în pag. a 3-a)

în jurul partidului
In cursul zilelor de sîmbătă și dumi

nică, în numeroase întreprinderi indus
triale, instituții de cultură, unități so
cialiste din agricultură, universități și 
școli, unități militare, organizații sporti
ve, pe tot cuprinsul țării, oamenii mun
cii s-au întrunit în adunări de doliu 
pentru a cinsti memoria marelui fiu’al 
poporului nostru, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comi
tetului Ceij.tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne.

Cu inima plină de durere participan
ta la ședința de doliu a Consiliului Ge

neral al Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport au cinstit memoria tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu credincios 
al poporului romîn, conducător încer
cat al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al întregului nostru popo-r, militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

în încheiere a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Gonsiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Populare 
Române, în care se spune:

„Cu sufletele cernite de adîncă durere am primit trista veste a înce
tării din viață a iubitului nostru conducător, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, fiu credincios al clasei muncitoare și al poporului romîn.

întreaga sa viață, închinată cu neabătut devotament poporului mun
citor, construcției socialiste în patria noastră, triumfului socialismului și 
păcii în lumea întreagă, va rămîne totdeauna pentru noi un luminos 
exemplu de fierbinte patriotism, de abnegație și neclintită încredere în vic
toria cauzei celor ce muncesc.

Inima tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, primul și eminentul condu
cător al Romîniei socialiste, a încetat să mai bată. Supremul omagiu pe 
care-1 putem aduce aceluia care ne-a condus cu înțelepciune în ridicarea 
bazelor grandiosului edificiu al socialismului nu poate fi decît hotărîrea 
nestrămutată de a păși înainte pe drumul trasat de partid. Durerea pe care 
o simțim nu ne slăbește puterile și, în aceste clipe de grea încercare pentru 
partid, pentru întregul popor romîn, stringent și mai mult rîndurile în jurul 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

îmbărbătați de emoționantele cuvinte cuprinse în scrisoarea adresată 
Marii Adunări Naționale, în care fiecare rind este pătruns de o înflăcărată 
chemare la înfăptuirea politicii partidului nostru, ne exprimăm hotărîrea de 
a munci cu tenacitate pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de 
partid organizației noastre în ridicarea continuă a mișcării de cultură fizică 
și sport și pentru a contribui la traducerea în viață a mărețelor obiective 
ale desăvârșirii construcției socialismului în Republica Populară Romînă*.



Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

Tn temeiul articolului 37. punctul 1 din Constituție, 
Consiliul 

voată Marea 
1965, ora 18.

■/ 
de Stat al Republicii Populare Romîne con- 
Adunare Națională, în ziua de 24 martie

p. Președintele 
Consiliului de Stat, 

ION GHEORGHE MAURER

București, 21 martie 1965

Pentru o interpretare unitară 
a noilor reguli de joc in arbitrajul la volei

aprecierea contactului cu mingea. ! 
urmare, jucătorii romîni au fost nevo 
sâ-șl formeze o bună pregătire din pur 
de vedere al digitației. S-a trecut afi 
la o perioadă de îngăduire exagerată! 
greșelilor tn defensivă pentru a-i d 
prinde pe jucători să practice un j| 
acrobatic și spre a obișnui loturile a 
ționale cu maniera în care conduce? 
arbitrii din vestul Europei, unde întf 
nirilor de volei 11 se forța spectaculo^ 
tatea. Voleibaliștii noștri și-au înfeuț 
procedeele defensive. însă — așa cu 
am remarcat în jocurile disputate c 
echipele noastre la turneele din mul 
țări (printre care Brazilia, Franța, It 
11a, Turcia) — ele au înregistrat une® 
eșecuri cînd au fost arbitrate ceva m 
„tare“. De aici se desprinde concliM 
că este absolut necesar sâ adoptăm 
țară un stil interpretativ unitar de a 
bitraj, fără să ieșim din sfera indic, 
țlilor colegiului central privind jocul : 
defensivă, dar nici din litera reguli 
mentului. Fiindcă, în final, deprinderi 
transmise jucătorilor din orice categs 
rie își pun amprenta asupra comportat 
loturilor noastre naționale.

SCURTE ȘTIRI
r BABADAG. In orașul nostru a fost 
amenajat, cu sprijinul comitetului exe
cutiv al Sfatului popular orășenesc, un 
nou club sportiv. Multe dintre lucrări au 
fost executate prin munca patriotică a 
membrilor UCFS. In orele libere, nume
roși tineri și vîrstmcî se întîlnesc la 
sediul clubului, recreîndu-se la mesele 
de șah și tenis, citind, sau ascultînd 
muzică.

prezent. Printre activiștii sportivi frun
tași se numără Ilie Petruică (președin
tele comisiei raionale de turism), prof. 
Ion Stanciu, Florin lonescu, Petru Ma
rinas, Ion Solcoi, Teodor Tirtu, N. Tran
dafir, care muncesc cu mult simț de 
răspundere, în timpul lor liber, în 
rite asociații sportive sau comisii 
ramură de sport.

dife-
pe

C. Dolniceanu, coresp.

SIBIU. Conducerea școlii profesionale 
Independența din Sibiu și consiliul a- 
sociației sportive de aici se preocupă 
în permanență de buna desfășurare a 
procesului de pregătire a elevilor în 
vederea trecerii cu succes a probelor 
Insignei de polisportiv. Pînă la 1 mar
tie, 1100 școlari au reușit să cucerească 
Insigna de gradul I și II iar 100 mai 
au de îndeplinit o singură normă.

La aceste rezultate au contribuit pro
fesorii de educație fizică Dumitru Do- 
brescu, Constantin Pirvu, Alexandru 
Popescu, instructorii sportivi Marcel 
Sasu, Niculae Căliman și Lioiu Băiașu, 
care au condus ședințele de antrena
ment.

Dintre elevii care sînt fruntași la 
învățătură și au obținut rezultate bune 
în întrecerile pentru cucerirea insig
nei menționăm pe loan Lupii, Ion Bu- 
lacu (ambii din anul III), Eugen Po
pescu, 
Cioacă

• In acest raion există în 
meritul de față 1548 purtători ai 
signei de polisportiv (gradul I) și 
94 — gradul II. Peste 1000 de tineri 
și tinere au trecut 1—4 probe, urmînd 
ca ■ în curînd să-și completeze toate 
probele spre a obține insigna. Frun
tașe pe raion în acțiunea de trecere 
a normelor pentru cucerirea insignei 
sînt asociațiile sportive Victoria Ră
chita, Streiul-Baru Mare, Avîntul-To- 
tești, Steagul roșu-Hațeg și Măceana— 
din comuna Măceni.

N. Sbuchea, coresp.

mo-
In-

Constantin Nedelea, Dumitru 
(tot din anul II) etc.

7. lonescu, coresp.

Asociația Pielarul-Sibiu cu- 
14 grupe sportive m care acti- 
942 membri UCFS. Cele mai

prinde 
vează 
bune rezultate în atragerea muncito
rilor în activitatea sportivă de mase 
te-a obținut, pînă în prezent-, grupa 
sportivă a secției Tăbăcărie, compusă 
din 59 de membri. La întrecerile de 
șah, tenis de masă, trîntă, haltere, pa
tinaj și schi din cadrul primei etape 
a actualei Spartachiade de iarnă, au 
participat toți membrii grupei. Pentru 
succesele realizate în competițiile de 

dintre membrii grupei (N. 
Moga, St. 
au primit 

sportive de

mase, unii 
Văcaru, I.
Luca ș.a.) 
iar grupei
s-a decernat o cupă.

Gh. Topîrceanu

Buțiu, Cornel 
diferite premii, 
la Tabaca-ria i

coresp.

HAȚEG. Consiliul raional UCFS a 
premiat o serie de activiști sportivi vo
luntari care s-au evidențiat pînă în

TG. MUREȘ. în vederea îmbunătă
țirii activității sportive, comisia 
pregătire și perfecționare a 
din regiunea Mureș-Autonom a 
ră a întocmit pentru a-cest an 
de muncă concret. Planul 
printre altele repartizarea _____
membru al comisiei, pe probleme, ca 
de pildă, responsabili cu pregătirea 
instructorilor de la orașe și din me
diul sătesc, cu pregătirea antrenorilor 
și a activului salariat, cu cercul me
tod ico-științîfic al

Au fost stabilite 
pe întregul an în legătură cu pregă
tirea instructorilor 
norilor. Comisia și-a propus pregătirea 
unui număr de 1 225 instructori volun
tari împărțiți astfel: 260 la orașe, 420 
la sate, 330 în școli, 135 în învățămîn- 
tul superior, 80 pe linie de turism etc. 
In același timp se vor organiza con
sfătuiri cu instructorii voluntari la ni
velul raioanelor, pe diferite ramuri 
sportive. Se vor selecționa candidați 
pentru examenul de avansare a antre
norilor. Se vor selecționa candidați 
pentru cursul de antrenori cu durată 
de un an (fără frecvență). Se vor or
ganiza'diferite lectorate.

Sînt prevăzute, de asemenea, vizio
nări în coleGtiv a antrenamentelor e- 
chipelor fruntașe, după care vor urma 
discuții precum și acțiuni legate de 
pregătirea cadrelor sportive, pentru ri
dicarea nivelului măiestriei sportivilor 
din regiune.

Ion Păuș — coresp. regional

de 
cadrelor 
Maghia- 
un plan 
prevede 
fiecărui

antrenorilor etc. 
totodată obiectivele

voluntari, a antre-

Pornind de la considerentul câ acomo
darea cu noile reguli este imperios ne
cesară în primul rînd arbitrilor, cole
giul de specialitate din cadrul comisiei 
regionale de volei Dobrogea a inițiat 
din timp o serie de acțiuni, printre 
care: prelucrarea textului modificat și 
interpretarea sa în funcție de indicațiile 
F.R. Volei, participarea la jocuri-școală 
speciale pentru arbitri (cu discuții co
lective la unele faze) și „rodarea” arbi
trilor cu ocazia unui ’turneu organizat 
înainte de începerea campionatului re
publican. Analizînd recent calitatea arbi
trajelor din prima parte a campionatu
lui orășănesc Constanța, cu referiri și 
la jocurile divizionare disputate în ora
șul nostru, colegiul local de arbitri (pre
ședinte lonescu Ion) a tras unele con
cluzii utile. De pildă, s-a stabilit că spre 
a putea sancționa prompt greșelile pe 
fileu — mai frecvente acum cînd blo
cajului i s-a acordat mai multă... libertate 
— este preferabil ca arbitrul secund să 
stea pe scaun sub fileu și nu în pi
cioare ca înainte (noul text permite 
acest lucru). Tot oarecum deosebit de 
colegii noștri din alte orașe, am inter
pretat modul de sancționare al unei gre
șeli ce se comite cîteodată deasupra fi
leului. Este vorba de lovirea simultană 
a mingii de către blocajul efectuat peste 
fileu în terenul advers și de jucătorul 
care atacă. Am găsit că este mai just, 
neputîndu-se stabili cu precizie cine 
atinge primul mingea, să acordăm re
petarea serviciului (ca în cazul dublei 
greșeli).

După jocurile arbitrate în actuala edi
ție a campionatului categoria A (Petro
lul—Steaua, Constructorul Brăila—Dyna
mo și Tractorul—Rapid) mi s-au pus di
ferite întrebări, ca de exemplu: dacă 
mă pregătesc în mod deosebit pentru 
un joc considerat cu anticipație ca di
ficil de condus, ce intervine ca noutate 
în privința colaborării eu arbitrii aju
tori, care este linia pe care o adopt în 
arbitraj în noile condiții de joc etc. Iată, 
pe scurt, răspunsurile la aceste între
bări.

Indiferent de jocul pe care urmează 
să-1 conduc (divizionar sau internațio
nal), mă pregătesc cu atenție în săptă- 
mîna premergătoare disputării Iul. cum? 
Simplu: fac antrenament exact ca și un 
jucător. Cu o duminică înaintea jocului 
la care sînt programat conduc un meci 
mai dificil din campionatul orașului nos
tru apoi miercuri, joi și vineri arbitrez 
echipele divizionare constăntene la an
trenament. Caut, pe cît posibil, ca la ul
timul antrenament de acest fel să ar
bitrez cel puțin 6—7 seturi în continuare. 
Cu aceste ocazii îmi propun unele teme, 
de pildă: să apreciez mai atent jocul în 
apărare, să urmăresc îndeaproape jocul 
de deasupra fileului etc Totdeauna cînd 
am reușit să urmez acest... regim înainte 
de joc ’ am condus cu siguranță, cu 
promptitudine șj cu minimum de erori.

Prin modificarea unor reguli, arbitru
lui secund, în special, i s-a mărit frec
vența cazurilor în care trebuie să inter
vină pe fileu (blocajul atinge mai mult 
fileul, linia de centru este depășită mai 
frecvent etc.). în schimb, arbitrului prin
cipal 1 se creează posibilitatea decon- 
centrării la fazele peste fileu (înainte 
90% din greșeli la blocaj se comiteau 
prin depășirea fileului cu mîinile). în 
aceste condiții, arbitrul secund intervine 
mai des în joc și dacă colaborarea sa 
cu arbitrul principal este necorespunză
toare (sau dacă se manifestă rea cre
dință) puritatea arbitrajului are de su
ferit. Propunerea care s-a făcut ante
rior de a delega la unele jocuri arbitri 
secunzi neutri spre a se evita cazurile 
de exces de local-patriotism este 
bună, dar nu cea mai bună. Ar fi pre
ferabil să se trimită la aceste jocuri 
delegați federali, în măsură să urmă
rească și arbitrajul „principalului". 
Fiindcă, spre exemplu, cum prevede re
gulamentul, arbitrul principal poate 
schimba pe oricare dintre arbitrii aju
tători în cazul manifestărilor de rea cre
dință.

Cum scriam mai înainte, arbitrul prin
cipal este solicitat mai puțin acum Ia 
sancționarea greșelilor pe fileu. Lui îi 
stă deci în putință să se concentreze 
mai mult pentru „judecarea” contactului 
cu mingea al fiecărui jucător în timpul 
fazelor din teren. Iată de ce arbitrajele 
ar trebui să crease# substanțial în cali
tate după modificările aduse regulamen
tului. Se înregistrează însă și arbitraje 
necorespunzătoare, iar respectivii arbitri 
„motivează” uneori după joc, în ase
menea cazuri, că au adoptat linia pre-

conizată de colegiul central de a con
duce mai larg. După părerea mea, nu 
există arbitraje largi sau strînse ci ar
bitraje proaste sau bune. Colegiul 
trai recomandă o anumită manieră 
arbitraj (privind lovirea mingii, în 
cial în jocul de apărare), care nu 
buie denaturată sub nici o formă, 
trivit acesteia, este obligatoriu să 
sancționeze toate greșelile de contact cu 
mingea (indiferent dacă „ținutele”, „du
blele", „condusele" sînt de minimă gra
vitate). în afară de cazul cînd un jucă
tor face un efort spre a menține în 
joc mingea provenită dintr-o lovitură 
de atac (sau serviciu) puternică. Dar, 
trebuie considerat că jucătorul este ne
voit să facă acest efort nu din cauza 
plasamentului său necorespunzător sau 
a poziției greșite a corpului 
intenției sale de a salva 
mai din cauza dificultății 
și direcția cu care vine 
minge. De capacitatea de 
tiolelor forme de contact ___
pinde, fără îndoială, valoarea unui 
bitru de volei. Iar „cîntarul” acesta 
buie utilizat de către arbitru FARA 
CILAȚII, PE ÎNTREGUL PARCURS 
UNEI INTÎLNIRJ.

Iubitorii mai vechi ai voleiului își a- 
mintesc că in perioada dinaintea anului 
1952, arbitrii noștri erau foarte severi în

cen- 
de 

spe- 
tre- 
Po- 

se

dinaintea 
mingea, ci nu- 
create de forța 
în teren acea 

„triere “ a mul- 
eu mingea de- 

ar- 
tre- 
OS-
AL

COSTIN MUSAI
arbitru internațional

Un program competițional
îmbunătățit la gimnastică sA

Sistemul competițional 1965' a 
fost mult discutat în cadrul federa
ției de gimnastică, la elaborarea 
lui pornindu-se de la premisa că 
se poate și trebuie făcut și mai 
mult pentru progresul acestei ra
muri sportive. Valorificînd expe
riența anilor trecuți și ținînd seama 
de dezvoltarea gimnasticii pe plan 
intern și mondial, a perspectivelor 
acestei discipline, biroul F.R.G. a 
adoptat pentru anul 1965 un sistem 
competițional care se caracterizează 
prin : stimularea elementelor ti
nere în creșterea măiestriei ; angre
narea mai largă în activitatea com- 
petițională a juniorilor, cuprinde
rea — alături de maeștri — într-o 
competiție comună, a tuturor gim- 
naștilor și gimnastelor de perspec
tivă apropiată ; crearea posibilită
ții de verificare periodică a tineri
lor noștri gimnaști în competiții 
interne și internaționale ; stimula
rea dezvoltării gimnasticii la nive
lul regiunilor; organizarea unor 
concursuri de verificare interclu- 
buri, inter-orașe și inter-regionale ; 
soluționarea mai justă a participă
rii elevilor la activitatea competi- 
ționială ; respectarea și favorizarea 
îndeplinirii sarcinilor de instruire 
proprii fiecărei categorii de vîrstă 
și clasificare sportivă.

în legătură cu activitatea compe- 
tiționială internă sînt necesare și 
următoarele precizări :

Concursul republican pentru co
pii și juniori II va avea finală, cu 
participarea selecționatelor regio
nale alcătuite din cîte 6 reprezen
tanți pentru fiecare din cele două 
categorii de clasificase, atît la fete 
cit și la băieți. în acest fel, spe
cialiștii noștri vor avea posibilita
tea să urmărească peste 200 de ele
mente talentate și cu perspectivă, 
din întreaga țară.

Campionatul repubH-an al jttnîo- 
rilor este în ’ același timp și cam
pionat republican școlar, el fiind 
organizat în colaborare cu Ministe
rul Invățămîntului. în acest ah 
competiția are caracter individual 
și se adresează juniorilor care lu-

Convingerea că problema respirației 
este deosebit de importantă în activitatea 
boxerilor m-a determinat ca, în cele ce 
urmează, să încerc a-mi aduce contri
buția la rezolvarea ei. în box coordona
rea executării loviturilor puternice sin
gulare, ca și acelor accentuate din com
binațiile în serii, cu momentul expirație 
este foarte indicată. Antrenorii trebuie 
să-i învețe pe boxeri să expire rapid în 
momentul lovirii.

Muncind cu atenție în timpul antre
namentelor pentru ca boxerii să coordo
neze faza de respirație cu lovitura, ob
ținem treptat automatizarea acestor miș
cări combinate. în acest fel respiră acei 
boxeri în ring pe care noi îi apreciem ca 
avînd o bună respirație. „Au suflu” spu
nem noi.

Boxerul trebuie să știe sâ execute lo
viturile și în momentul inspirației. A- 
cest lucru este posibil, după părerea 
noastră datorită faptului că nu toate 
loviturile sînt decisive într-o fază de 
box și nu întotdeauna un boxer este 
jenat în respirația sa de executarea lo
viturilor (în special în lupta de la 
distanță).

Unii specialiști susțin că și în lupta 
de aproape antrenorul trebuie să su
pravegheze ca boxerul să execute lovi
turile atît în timpul expirației, cît și 
în cel al inspirației.

Tn legătură cu aceasta, în urma unei 
îndelungate practici și a studiului per
sonal. îmi permit să fac o remarcă.

în lupta de aproape, loviturile se dau 
Îtt cea mai mare viteză și în majoritatea 
cazurilor la corp. în regiunea abdomi
nală. adică în punctele vulnerabile. în 
momentul inspirației mușchii abdomi
nali sînt relaxați astfel că loviturile pe 
care le-ar recepționa boxerul în acest 
moment întrerup respirația, sînt dure
roase si pot duce la scoaterea din luptă 
a boxerului respectiv.

Deci, consider că în lupta de aproape

Importanța respirației în box
tate numai în momentul expirației, cîiw* 
*auscuiatura abdominală, bine dezvoltat* 
la boxeri, prin exercițiile zilnice, ade
seori rămîne singura apărare a puncte
lor vulnerabile ale corpului boxerului, 

în lupta de aproape, prelungită, cînd 
se execută serii de lovituri repetate de 
o parte și de alta, cred că se poate duce 
lupta, respirînd ca în timpul înotului 
rapid stil crawl. După o serie de lovituri 
executate cu expirație, se execută o 
bruscă inspirație pe gură, avînd grijă 
ca antebrațele în momentul respectiv, 
să acopere punctele vulnerabile.

CUM ESTE MAI BINE SA RESPIRE 
BOXERUL ? PE NAS SAU PE GURĂ ?

CARE RESPIRAȚIE ESTE MAI AVAN. 
TAJOASA ? CU FRECVENȚA 

MARE SAU REDUSĂ ?

tot- 
de 

res-

Unii autori sînt de părere că ar fi ideal 
ca boxerul să respire în timpul luptei 
pe nas. însă respirația pe nas devine in
suficientă pentru a asigura o ventilație 
pulmonară satisfăcătoare. Boxerii 
experiență, în momentele de luptă 
cordată, string mușchii maxilarului 
respiră intens pe gură.

In timpul luptei în ring se succed 
tuații rapide care necesită acțiuni spon
tane și deci înfăptuirea unor inspirații 
și expirații foarte scurte, să satisfaci 
această necesitate respirînd numai pe 
nas este greu. De aceea boxerului îi 
este indicat să respire pe gură.

• La eforturi mari respirația pe gură 
~~ . poate fi

sănătate, 
igienă șl

cu 
în-

Și
si-

devine inevitabilă . Aceasta 
folosită fără pericol pentru 
dacă se respectă regulile de 
Căli re.

O deosebită atenție trebuie 
călirii căilor respiratorii superioare, mai 
ales toamna și iarna. Adaptarea la ac- 

—t Lunea aerului rece se realizează trep- 
A.**? ar11- ->tat tn

acordată

Respirația rară și profundă a fost 
deauna considerată ca respirație 
înaltă eficacitate. Cu toate acestea 
pirați a profundă și rară este folosită de 
sportivi numai la eforturi relativ mo
derate. Dacă efortul este intens, spor
tivul respiră mai accelerat.

S-a stabilit că mărirea ventilației pul
monare depinde de asemenea în mare 
măsură de frecvența cu care respir# 
sportivul.

Respirația rară trebuie folosită la 
eforturile musculare de intensitate re
lativ redusă (înyioarerea, încălzirea, aler
garea ușoară, gimnastică). Respirația cu 
frecvență crescută este inevitabilă la e- 
forturi intense, ca o reacție naturală și 
rațională a organismului. Ea trebuie an
trenată, supravegheată de către antre
nor. Respirația corectă din timpul me
ciului trebuie stabilită încă de la încăl
zire.

Intre reprize. în pauzele meciului bo
xerul trebuie ca prin expirații — inspi
rații profunde , să-și creeze o nouă re
zervă de aer în plămîn și să elimine 
substanțele de uzură, rezultate în urma 
arderilor care se produc în timpul acti
vității musculare intense.

Deseori boxerii la începutul, ca și în 
timpul meciului, fiindu-le captivată a- 
tenția de desfășurarea luptei, plus tracul 
inevitabil, își rețin oarecum respirația. 
Această reținere, desigur, se răsfrînge 
negativ asupra stării sportivului. Această 
reținere a respirației se produce — în ma
joritatea cazurilor — la sportivii si boxe
rii cu un sistem nervos, „puternic", cu 
lefterele mai rapide și în generai Hind

de o clasă mai ridicată ca performeri.
Pot aduce exemple boxerii noștri de 

cea mai ridicată valoare, cum au fost 
Ciobotaru, 
în ultimul 
„uitau" să

Trebuia 
să respire .__ _____. . - — - - -
chiar să apelez la exerciții de amplifi
care mecanică a respirației, prin con> 
presarea ritmică a toracelui, -----—
vidarea plămînilor de bipxidui 
bon. Acest exercițiu, 72 
ați observat că îl fac și acum 
dintre boxeri în colțul ringului, 
o mare utțlitațe.

Urmărind respirația boxerului în luptă 
antrenorii âu găsit că una din cauzele 
oboselii este respirația greșită. Necesita^ 
tea. mult creșcută. a oxigenului în orga
nism, provoacă' o ventilație pulmonară 
mărită, prin iurmare reținerile ' respirăm 
ției cît de scurte, dar dese, au o influ» 
ență negativă asupra boxerului provp- 
pîndu-i oboseala prematură.

în concluzie, în condițiile de pregătire 
a unui boxer de performanță, atingerea 
nivelului superior al măiestriei sportive, 
este de neînchipuit fără o pregătire 
specială a funcției respiratorii. O respi
rație necorespunzătoare duce la scăderea, 
cantității de oxigen din singe, și ca ur
mare sistemul nervos, alimentat insu
ficient cu oxigen, repercutează activita
tea sa îngreunată, asupra întregului or
ganism.

Antrenamentul pentru dezvoltarea apa
ratului respirator fără efort muscular 
nu dă rezultatul dorit. Din cele de mai 
sus reiese că în munca de pregătire a 
boxerilor, antrenorilor le revine sarcina 
de a se preocupa de dezvoltarea apara
tului respirator al elevilor lor și de a 
le forma acestora o respirație cores
punzătoare.

Titi Dumitrescu, Trancă, iar 
timp pe Monea. Toți aceștia 
respire în timpul meciului, 
în continuu să le amintesc 
profund și mai frecvent, ba

pe care

pentru 
de car- 
deseori 
cu unii 
este de

Q NOUR
antrenor emerit

crează la categorii superioare di 
clasificare. Finala va reuni pest 
300 gimnaști și 
vârât cei mai 
țară.

Campionatul 
dual, organizat 
„A“ și „B“ —, 
două etape : acei concurenți car. 
în prima etapă realizează o medi 
generală de 8,50 p se califică pen 
tru etapa a Il-a — finală —, ia- 
la băieți (grupa B) se prevede c; 
în etapa a IÎ-a — finală — 
avea drept de concurs numai 
sportivi care au vîrsta de cei 
22 de ani.

Campionatul republican pe 
pe se va organiza, de asemenea, ir 
două etape (una în primăvară, iai 
cealaltă în toamnă). Acest campio
nat (ca și cel individual) cuprindt 
în acest an o serie A (rezervata 
maeștrilor și maestrelor) și o șj • 
rie B (pentru echipe ai căror corn- 
ponenți vor evolua cu exerciții ma: 
ușurate) care va reuni îndeosebi 
elementele de perspectivă apro
piată.

Vailorificînd experiența cîștigatâ 
cu prilejul primei Spartachiade re
publicane, anul acesta a fost in
clus în calendarul federației caH»4 
pionatul republican pentru echipe 
reprezentative de regiuni. In aceste 
echipe vor trebui să figureze cite 
2 reprezentanți pentru următoarele 
categorii de clasificare : junioareII, 
junioare I și senioare I — la fete, 
juniori II, juniori I și seniori II — 
la băieți. Se vor califica pentru fi
nală selecționatele regionale clasate 
pe primele două locuri la etapa de 
zonă, care se va desfășura după 
cum urmează : la Craiova (reg. 
Ploiești, Argeș, București și Olte
nia) ; la Constanța lași, Bacău, 
Galați și Dobrogea) ; a Cluj (reg. 
Suceava, Brașov, Mtlifeș A. M. și 
Cluj) ; la Timișoara (reg. Hune
doara, Maramureș, Crișana și 
Banat). Orașul București formează 
o zonă aparte, reunind echipele 
cluburilor sportive raionale. Da fi
nală vor fi prezente, deci, 10 
feminine și 10 masculine.

Pe lingă aceste competiții, 
genda activității din 1965 mai sînt 
prevăzute importante alte întreceri 
cum ar fi: concursurile republi
cane ale S.S.E. și ale școlilor cu 
program special de educație fizică 
și campionatele universitare.

Comisiile regionale de gimnastică, 
cu sprijinul direct al organelor lo
cale UCFS, .trebuie să ia din vre
me toate măsurile pentru buna or
ganizare a tuturor acestor con
cursuri, pentru rezolvarea din timp 
a tuturor problemelor — propa
gandistice, organizatorice și admi
nistrative — care concură la suc
cesul activității competiționale pe 
.anul 1965,

Activitatea . intern.ajionalâ din 
acest an oferă mai mult ca pînă 

. acum posibilitatea de a verifica și 
„roda" pe cei mai tinerii gimnaști 
ai noștri, în compania gimnaștilor 
și gimnastelor din R.S.F. 
via* R. P. Bulgaria, R. P. 
U.R.S.S., Olanda, Franța, 
Norvegia etc.

Nădăjduim că eforturile 
pentru elaborarea a unui program 
competițional îmbunătățit vor găsi 
ecou în rîndurile antrenorilor și 
gimnaștilor fruntași, pentru ea îm
preună să ne aducem contribuția 
la un progres mai evident al gim
nasticii noastre de performanță.

gimnaste, cu ade 
buni juniori dl:

republican indivi 
pe două grupe 
se va desfășura îi

vo. 
ace 

mul

echipe

pe a-

Iugosla- 
Ungară, 
R.D.G.,

depuse

CLAUDIU ATANASIU 
secretai- general al F.R.G.



GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prin fafa catafalcului Cu hotărîrea nestrămutată

(Urmare din pag. I)

poporul spre viata de azi, liberă și 
fericită.

în aceste clipe, întreaga fără îi 
cinstește memoria : în întreprinderi 
și la sate, la sediile organizațiilor 
de partid, în unități militare și insti
tuții, în facultăți și la bordul navelor 
aflate în larg, în mitinguri de doliu, 
oamenii muncii își exprimă dragos
tea și încrederea față de partid, 
hotărîrea nestrămutată de a înfăptui 
măreața sa politică, pentru triumful 
căreia tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a militat necontenit întreaga 
sa viață.

Inima tovarășului Dej a încetat să 
-bwtă. Dar aici, lingă corpul său ne
însuflețit, auzi parcă bătăile a nouă
sprezece milioane de inimi, ale în
tregului nostru popor, ziditor al 
Romîniei socialiste, pentru ale cărui 
idealuri el a trăit, a muncit și a 
luptat.

Zeci de mii de oameni au venit să 
aducă ultimul lor omagiu tovarășu
lui Gheorghiu-Dej, Toate marile ar
tere care duc spre Piața Palatului, 
dinspre cheiul Dîmboviței, dinspre 
podul Cotroceni sau Calea Griviței 
erau pline de oameni, așteptînd mo
mentul în care vor putea trece prin 
fața catafalcului. Mulți dintre ei au 
venit din colțuri îndepărtate ale țării, 
mulți sînt îmbrăcați în doliu, unele 
femei poartă năframe cernite ; sînt 
mulți copii, cuminți și gravi.

Pot fi văzuți în coloane, în spa- 
J tele unui grup de pionieri, un bătrîn 

cu soția sa, veniți tocmai din Moi- 
nești. O muncitoare a venit din Ga
lați, un ceferist a sosit cu soția din 
Focșani, un țăran a călătorit pe tren 
pînă aici tocmai din Țara Oașului, 
și ca ei sînt sute și mii, veniți cu 
flori și cu sufletul plin de tristețe din 
toate colțurile țării.

Este impresionant să vezi cum mii 
de oameni pășesc pe dalele de mar
mură ale sălii funebre fără nici un 
zgomot ; cu ochii în lacrimi, merg 
în tăcere deplină. Sînt oameni încer- 
câți de-a lungul anilor de luptă și

Intr-un nesjirșit șir oamenii muncii se îndreaptă spre Palatul Republicii pentru a aduce uri ultim omagiu 
marelui jiu al poporului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

muncă sub conducerea partidului; 
mîine se vor întoarce la munca lor 
de zi cu zi, dînd viață planurilor 
mărețe elaborate de partid pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

De-a lungul coloanelor, fără să 
mai păstreze riadul, pășește încet 
un om căruia ceilalți îi dau întâie
tate : este invalid din primul război 
mondial, merge în cîrje. Un tehnician 
poartă un crin adus de acasă ; de 
lujerul florii a sprijinit o hîrtie, cîteva 
rînduri modeste, în care spune că 
tovarășul Gheorghiu-Dej va trăi mai 
departe în inima sa și că partidul 
este urmat cu încredere și dragoste 
de întregul popor. Cîfiva studenți 
africani povestesc la ieșire despre 
convorbirea avută cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej pe aeroport, în ziua 
sosirii la București a împăratului 
Etiopiei. Veniți direct de ia locomo
tivă, în hainele lor de lucru, un me
canic și ajutorul său, cu șapca în 
rrrîinî, pășesc înlăcrimați. Se văd 
cîțiva ceferiști în uniformă. Atunci 
cînd trec prin fața catafalcului, unii 
părinți își ridică în brațe copiii. Doi 
țărani au adus cu ei flori de la sera 
cooperativei.

Trecînd prin fața catafalcului ca 
să aducă ultimul său omagiu, 'fiecare 
dintre acești oameni, membri de 
partid sau nu, aduce și un angaja
ment : acela de a munci cu devo
tament pentru înflorirea patriei, de a 
strînge rîndurile îrr jurul partidului, 
al Comitetului său Central, care își 
dedică toate forțele slujirii poporului, 
marii cauze a socialismului.

Coloanele au continuat să se pe
rinde pînă noaptea tîrziu, multă vre
me după ora prevăzută.

Sentimentele arătate marelui dis
părut de la care oamenii muncii își 
ia>u rămas bun în aceste zile consti
tuie o manifestare a devotamentului 
fără margini purtat puternicului și 
înțeleptului nostru partid, stegar în
cercat al poporului romîn pe calea 
luptei pentru socialism, pentru desă
vîrșirea societății socialiste, pentru 
triumful păcii și al cauzei comu
nismului.

de a înfăptui politica
Pe adresa Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, a 

Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Romine sosesc din întreaga țară numeroase scrisori și telegrame prin care 
oameni ai muncii de toate profesiile și vîrstele, muncitori, țărani, studenți 
și elevi, colective din întreprinderi și instituții, de la sate, numeroși cetă
țeni își manifestă profunda durere pe care întregul nostru popor o încearcă 
la încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și își expri
mă, în același timp, hotărîrea nestrămutată de a se uni și mai strîns în 
jurul partidului, pentru a înfăptui înaltele idealuri cărora le-a închinat în
treaga sa viață iubitul conducător al partidului și poporului. împreună cu 
întregul nostru popor, orgasmele și organizațiile UCFS, tineretul sportiv de 
la orașe și sate își exprimă, în scrisori și telegrame, marea niihnire pe 
care o simt la greaua pierdere suferită de partid și popor prin dispariția 
celui mai iubit fiu al partidului și poporului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

„Supremul omagiu pe care-1 adu
cem noi tinerii sportivi din regiunea 
Ploiești este acela de a-i urma pilda, 
de a munci cu devotament și abnega
ție pentru a traduce în viață hotărî- 
rile partidului" — se spune în telegra
ma consiliului regional UCFS Ploiești. 
„Ne vom strînge și mai mult rîndurile 
în jurul Partidului Muncitoresc Romîn 
și nu vom precupeți nici un efort în 
munca pe care o vom desfășura pen
tru înflorirea scumpei noastre patrii, 
pentru desăvîrșirea construcției socia
liste, căreia tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej i-a închinat întreaga sa viață" 
— se spune în încheierea telegramei.

în telegrama consiliului regional 
UCFS Iași activiștii sportivi, antrenorii, 
profesorii de educație fizică și sporti
vii își exprimă nemărginita durere față 
de încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-seeretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Romine. „Alături de întregul nostru
popor, ne exprimăm durerea pentru
această grea pierdere. Sportivii din re
giunea noastră se angajează ferm să-și 

I înzecească eforturile, neprecupețindu-și 
I energia creatoare la locurile lor de 

muncă, pentru a contribui, împreună 
cu ceilalți oameni ai muncii, la reali
zarea măreței opere de desăvîrșire a 
construcției socialiste în patria 
noastră".

„în inimile noastre — se arată în 
telegrama consiliului regional UCFS 
Cluj — este întipărită pentru vecie fi
gura măreață a marelui dispărut. De
ceniile de activitate plină de dăruire 
pentru cauza celor ce muncesc, pentru 
înălțarea minunatului edificiu al so
cialismului. patriotismul său înflăcărat, 
constituie un luminos exemplu și ne va 
călăuzi pașii în viitor. Stnns uniți în 
jurul partidului, în frunte cu Comite
tul său Central, sportivii și activiștii 

sportivi din regiunea noastră își expri
mă atașamentul față de politica înțe
leaptă a partidului, hotărîrea de nes
trămutat de a înfăptui cu și mai mul
tă abnegație sarcinile ce ne stau în 
față".

Colectivul de activiști, antrenori și 
sportivi din clubul sportiv Rapid al 
raionului Grivița Roșie din Capitală a 
trimis următoarea telegramă :

„Am primit cu adîncă durere vestea 
încetării din viață a iubitului nostru 
conducător, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, fiu devotat al clasei 
muncitoare din Romînia. Inchinîndu-și 
întreaga sa viață măreței cauze a co
munismului, fiind un exemplu de nese
cată energie și putere de muncă, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ne-a 
condus pe calea fericirii și a buneistăci. 
Prețuind din adîncul inimii tot ce a 
făcut pentru viața noastră luminoasă, 
antrenorii, activiștii și sportivii clubu
lui Rapid își afirmă hotărîrea nestră
mutată de a strînge și mai puternic 
rîndurile în jurul partidului și a Comi
tetului său Central, angajîndu-se că 
vor depune întreaga tor capacitate de 
muncă pentru a-și aduce contribuția 
la înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Populară Romînă".

„Am primit cu adîncă durere vestea 
încetării din viață a celui mai iubit 
fiu al poporului nostru, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, de numele 
căruia sînt legate istoricele succese 
obținute de poporul romîn pe drumul 
făuririi unei vieți noi și luminoase" — 
se spune în telegrama trimisă de ciu- 
bu.l sportiv Dinamo București. în în
cheiere, activiștii, antrenorii și sporti
vii acestui club sportiv fruntaș se an
gajează să lupte cu hotărire și devo
tament pentru traducerea în viață a 
politicii partidului nostru, pentru de
săvîrșirea construirii socialismului în 
Republica Populară Romînă.

Din cetatea de foe a Reșitei s-au 
primit telegrame care dau glas senti
mentelor de adincă durere [te care le 
încearcă bravii oțelari. In telegrama 
trimisă de Clubul sportiv orășenesc 
Reșița se arată: „Cu inimile cernite 
de mîhnire pentru pierderea grea su
ferită de partid și popor prin încetarea 
din viață a scumpului nostru tovarăș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, sportivii cen
trului muncitoresc Reșița, strîns uniți 
în jurul partidului, sînt hotărîți să 
cinstească memoria marelui dispărut 
muncind cu devotament și abnegație 
pentru realizarea sarcinilor importante 
pe care partidul și guvernul ni le pun 
în față".

întruniți în ședință de doliu, spor
tivii clubului Steaua din București au 
cinstit memoria celui mai devotai fiu 
al clasei muncitoare din Romînia, al 
poporului nostru, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în ^încheierea ședinței 
a fost adoptat textul unei telegrame

partidului
trimisă conducerii de partid și de stat 
în care se spune: „Dragostea pe care 
o purtăm scumpului nostru cendncă- 
tor, tovarășul Gbeerghe Gheorghiu-Dej, 
nu o putem exprima în cuvinte. Exem
plul său de muncă plină de abnegație 
față de cauza socialismului, princtoia- 
litatea partinică și patriotismul fier
binte ce l-au caracterizat constituie 
pentru noi un îndreptar luminos în 
activitatea de viitor. Durerea pe care o 
încercăm nu ne slăbește puterile. Ea 
ne unește mai strîns în jurul partidu
lui, al conducerii sale înțelepte. Nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
realizarea pe mai departe a sarcinilor 
trasate de către partid mișcării de 
cultură fizică și sport în vederea creș
terii necontenite a prestigiului sportu
lui romînesc pe plan internaționaf".

Cadrele didactice și studenții In
stitutului de Cultură Fizică din 
București, împărtășind sentimentele în
tregului popor, și-au afirmat în tele
grama trimisă hotărîrea de a munci în 
viitor cu și mai muît elan pentru în
deplinirea sarcmilor ce le revin. „In 
activitatea pe care o desfășurăm, noi, 
cadrele didactice și studenții Institu
tului de Cultură Fizică, ne vom înzeci 
eforturile pentru a ridica cultura fizică 
socialistă din patria noastră pe culmi 
tot mai înalte, contribuind astfel la 
afirmarea multilaterală a aptitudinilor 
și talentelor harnicului nostru popor".

Academicianul Grigore Benetato, 
președintele Consiliului Științific al U- 
niunii de Cultură Fizică și Sport, 
scrie :

„Cu nespusă durere am primit ves
tea despre moartea marelui nostru om 
de stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorul mult iubit și venerat 
al poporului nostru, om politic de 
valoare mondială, luptător pentru drep
turile omului și ale omenirii. Ca un 
cînnaci iscusit, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a condus în anii grei 
destinele țării noastre în mijlocul fur
tunilor, asigurînd pacea, pros peril alea 
și independența poporului nosiru. Ac
tivitatea politică fermă și înțeleaptă 
desfășurată de tovarășul Gheorghiu- 
Dej va rămîne ca a lumină diriguitoa
re în istoria țării noastre, puțind fi 
identificată cu aspirațiile cele mai no
bile ale întregului popor romîn. Figura 
sa va rămîne veșnic neștearsă în ini
mile noastre".

Printre telegramele sosite de la 
sportivi, se află și aceea a1 maestrului 
emerit al sportului, handbalistul Pe
tre Ivănescu de la clubul Dinamo. In 
telegramă se spune„Adine a durere 
pe care o resimțim în aceste zile de 
doliu național pentru pierderea iubi
tului nostru conducător, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. ne face să 
fim și mai strîns uniți in jurul înțelep
tului rtastru partid, să muncim cu și 
mal multă ardoare pentru realizarea 
mărețelor sarcini pe care ni le tra
sează".

„Noi, soprtivii uzinelor mecanice Po
iana Cîmpina" — se spune în tele
grama trimisă de consiliul asociației 
sportive Poiana Qmpirra — „sintern 
ferm hotărîți să cinstim memoria ma
relui dispărut, conducătorul stimat și 
iubit al parti d-trtai și poporului, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, înde- 
plinindu-ne și depășindu-ne sarcinile 
de producție, muncind cu și mai mult 
elan pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii".

In timpul urnei adujiări de doliu din wașu-l Suceava-



Semifinalele „C. C. E.
MAGDEBURG 21. In continuarea 

turneului de polo din cadrul semifina
lelor „Cupei campionilor europeni^, 
N.C.A.C. Moscova a întâlnit sîmbătă 
echipa Dozsa Szolnok, de care a dis
pus cu scorul de 5—2 (1—1, 1—1,
1— 0, 2—0). Duminică, Dynamo Mag
deburg a învins și ea pe Dozsa Szol
nok, tot ou 5—2 (0—0, 1—1, 2—1,
2— 0). A fost un meci de slabă va
loare tehnică, cu multe faulturi. La 
scorul de 3—2 pentru Dynamo, Ka- 
nizsa (Dozsa) a ratat o lovitură de 
la 4 m, iar în continuare Dozsa a ju-

„Cupa Europei" la atletism
Sînt mulți ani de cînd se discută 

organizarea unei competiții europene 
de atletism pe echipe reprezentative de 
țări. Ideea a găsit de la început destui 
susținători dar, din diferite motive, nu 
s-a reușit transpunerea ei în practică, 
în urmă cu doi ani însă la Congresul 
de calendar al comisiei europene din 
IAAF, fostul președinte al acestui or
ganism, italianul Bruno Zauli, a obți
nut aprobarea tuturor delegațiilor asu
pra regulamentului întrecerii. Și astfel 
anul acesta va fi organizată prima edi
ție a „Cupei Europei", competiția fiind 
dotată cu „Cupa Bruno Zauli" în me
moria inițiatorului ei.

întrecerile vor avea loc în trei e- 
tape : în luna iunie preliminarii pentru 
completarea locurilor în zone ; în lu
nile iulie-august, zonele care contează 
ca semifinale și în septembrie finalele 
(11—12 la bărbați și 19 la femei) în 
două localități din R. F. Germană.

Concursurile se vor desfășura pe 
echipe (cîte un om la fiecare probă) 
la următoarele probe : BĂRBAȚI : 100 
m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 
10 000 m, 110 mg, 400 mg, 3000 m 
obst, 4X100 m, 4X400 m, lungime, 
triplu, înălțime, prăjină, greutate, disc, 
suliță, ciocan (o echipă poate fi for
mată din maximum 26 de atleți și 4 
oficiali); FEMEI: 100 m, 200 m, 400 
m, 800 m, 80 mg, 4X100 m, lungime, 
înălțime, greutate, disc, suliță (14 atle
te și 3 oficiali).

Clasamentele se întocmesc pe baza 
punctajului 6, 5, 4, 3, 2, 1 p.

în legătură cu meciul retur 
Dinamo—Grasshoppers

Ținînd seama de clipele de grea du
rere prin care trece întregul nostru 
popor, conducerea clubului elvețian 
Grasshoppers Zurich a renunțat la me
ciul retur cu Dinamo București, din 
cadrul semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin, care fu
sese programat sîmbătă. Conducătorii 
echipei elvețiene au propus telefonic fe
derației internaționale ca echipa Dina
mo București să se califice în finala 
competiției în baza rezultatului din me
ciul tur de la Zurich (19—11 pentru 
Dinamo). Forul internațional a acceptat 
această propunere.

Sportivii elvețieni au părăsit Capi
tala sîmbătă.

Propuneri ale Consiliului F. I. S. 
privind unele probe ale schiului

BERNA (Agerpres). — La Berna s-au 
desfășurat recent lucrările Consiliului 
Federației internaționale de schi (F.I.S.) 
în cadrul cărora au fost expuse o serie 
de modificări privind probele de slalom 
special $ slalom uriaș. Concluziile a- 
cestor propuneri vor fi supuse spre a- 
probare congresului F.I.S. care se va 
ține anul acesta la Mamaia, în Romînia.

După cum se știe, federația interna
țională de schi se preocupă de îmbună
tățirea sistemului de disputare a probe
lor de slalom, ale căror rezultate sînt 
vi citate în actuala formulă de tragerea la 
sorți a ordinei plecărilor. Pentru a evi
ta acest lucru, se preconizează un sis
tem asemănător cu probele eliminatorii 
din atletism și ciclism: serii, semifinale 
și finale. Finala unui slalom special ar 
putea fi disputată de 15—20 concurențî 
împărțiți în două serii, cu inversarea 
ordinei plecărilor în manșa a doua.

în ce privește slalomul uriaș, preșe
dintele F.I.S., M. Hodler, a declarat : 
„Am remarcat că de obicei probele de

“ la polo
cat cu un om eliminat pînă la sfîrșitul 
partidei. Au marcat: Betzold (3), Vohs, 
Wenzel pentru Dynamo Magdeburg, 
Pinter II și Rusoran pentru Dozsa.

A. VAS1LIU
In turneul de la Genova s-au înre

gistrat următoarele rezultate: Pro 
Recco—S.C- Barcelona 5—1 (2—0,
1—0, 1—1, 1—0), Partizan Belgrad— 
S.C. Barcelona 8—1 (2—0, 1—-1, 2—0,
3—0). La ora închiderii ediției se dis
pută întâlnirea Pro Receo—Partizan 
Belgrad. Indiferent de rezultatul jocu
lui, aceste două echipe sânt calificate 
pentru turneul final al „C.C.E.".

Echipa masculină a țării noastre va 
participa în zona de la Zagreb (21— 
22 august) alături de formațiile Iugo
slaviei, R .D. Germane, Angliei, Sue
diei și a celei care se va califica din 
întîlnirea preliminară dintre Olanda, 
Spania, Portugalia și Danemarca.

Reprezentativa feminină a R. P. Ro- 
mîne va evolua la Constanța (22 au
gust) în compania echipelor U.R.S.S., 
R. F. Germane, Austriei, Iugoslaviei și 
Norvegiei.

Competiția se anunță foarte intere
santă și reprezintă o repetiție generală 
înaintea Camiponatelor europene (in
dividuale) care vor avea loc la Buda
pesta în 1966.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
IN CADRUL tradiționalului concurs 

internațional de atletism desfășurat pe 
teren acoperit la Cleveland, vineri di
mineața, recordmana mondială la să
ritura în înălțime Iolanda Balaș (R.P. 
Romînă) a obținut victoria cu rezulta
tul de 1,79 m. Pe locul doi s-a clasat 
Eleanor Montgomery (S.U.A.) cu 1,73 
m. Alte rezultate: 3 mile — Dave 
Ellis (Canada) 13:57,0 (campionul o- 
limpic la 5 000 m Bob Schul (S.U.A.) 
s-a clasat pe locul doi); 600 yarzi — 
Bill Brothers (Canada) 1:11,0; 50 yarzi 
— Mel Pender (S.U.A.) 5,3; 50 yarzi 
garduri — Willis Davenport (S.U.A.) 
6.2; 1 000 yarzi — John Dunkerlberg 
(Canada) 2:13,5; prăjină — Mel Hein 
(S.U.A.) 4,48 m.

LA DORTMUND s-a disputat pe 
teren acoperit dubla întâlnire interna
țională dintre eehipele reprezentative 
ale R.F. Germane și R.P. Polone. în 
ambele întâlniri victoria a revenit oas
peților; la masculin scorul a fost de 
86—71 puncte, iar la feminin de 62— 
51 puncte. Cu acest prilej, sprintera 
Eva Klobukowska (R.P. Polonă) a 
realizat pe 60 m plat timpul de 7,2 
(cea mai bună performanță mondială 
de sală a sezonului).

TRADIȚIONALUL cros internațio
nal de la Ostende, care a reunit atleți 
din 15 țări ale lumii, a fost câștigat la 
această ediție de francezul Jean Fa- 
yolle, care a parcurs 12 km în 36:48,0. 
La juniori, pe un traseu în lungime 
de 7 km, primul loc a fost ocupat de 
belgianul Johnny Dumon în 21:36,0.

CUNOSCUTUL atlet australian Ron 
Clarke și-a anunțat participarea la cî-

slalom uriaș sînt ciștigate de schiori care 
iau startul între primii 5. Credem că ar 
fi mai bine ca această problemă să se 
dispute în două manșe, și aici cu inver
sarea ordinei de start în manșa a doua”.

Consiliul a examinat rapoartele ex- 
perților care au vizitat stațiunile Oslo 
(Norvegia) și Portillo (Chile), unde vor 
avea loc în 1966 campionatele mondiale 
de probe nordice și, respectiv, probe 
alpine. Potrivit acestor rapoarte; pregă
tirile instalațiilor și pîrtiilor de la Oslo 
sînt terminate, în timp ce la PortiUo 
lucrările sînt puțin întîrziate.

Au fost reținute, de asemenea, candi
daturile pentru organizarea campionate
lor mondiale din 1970. Falun (Suedia); 
Vîsoka Tatra (R.S. Cehoslovacă) — dis
cipline nordice, Zermatt (Elveția), Kitz- 
buehel și St. Anton (Austria) — disci
pline alpine, Garmisch sau Obersdorf 
(R.F.G.) — nordice și alpine. Pentru 
Olimpiada din 1972 candidează orașele 
Bauff (Canada), Dahti (Finlanda) și 
Sapporo (Japonia).

De vorbă cu Eberhard Scholer,
despre antrenamente, Ljubljana și șansele fetelor
Unul din cei mai cotați jucători de 

tenis de masă de pe continent este fără 
îndoială și Eberhard Scholer (R.F.G.). 
Campion al țării sale, Scholer s-a clasat 
pe locul al IlI-lea la ultima ediție a 
„europenelor" de la Malmd, cedînd la 
mare luptă (2—3) — în semifinale — 
în fața suedezului Kjell Johansson, cîș- 
tigătorul competiției. Cu o „carte de vi
zită" bogată, Scholer numără printre în
vinșii săi și pe deținătorul titlului mon
dial, Ciuan Tze-tun, pe Su In-șen, Ogi- 
mura, Iun Kil Hua etc. Student la facul
tatea de științe economice din Koln, în 
vîrstă de 24 de ani, Scholer impresio
nează pe cei care îi urmăresc evoluția 
printr.un calm imperturbabil, printr-o 
mare mobilitate, prin ușurința și 
precizia cji care execută loviturile și 
trece din apărare în atac sau invers. El 
este în același timp și un fin tactician. 
De aceasta s-au convins, desigur, și 
spectatorii clujeni, care l-au văzut cu 
ocazia meciului C.S.M.—Tusa Dussel
dorf. Cu acest prilej am stat și noi de 
vorbă cu Scholer, care ne-a fost un 
interlocutor amabil.

— Cărui fapt se datorește sigu
ranța și lipsa de emotivitate cu care 
acționați în timpul partidelor, in
diferent de adversari ?

— Pe lingă pregătire, pentru un 
sportiv este foarte important să pârtiei- 

teva concursuri care vor avea loc în 
lunile iunie și iulie în Europa. în ca
drul acestui turneu, el va participa și 
la „Memorialul fraților Znamenski", 
care se va desfășura la Minsk. îm
preună ou Clarke vor face deplasarea 
și atletele Amoore și Kilborn.

ÎNAINTEA „EUROPENELOR" DE BOX
Comitetul de organizare a campiona

telor europene de box, programate între 
22 și 29 mai la Berlin (R.D. Germană), 
a anunțat oficial că la marea întrecere 
a sportului cu mănuși vor evolua 208 
boxeri, reprezentînd 27 de țări. In ul
tima zi de înscrieri s-a primit confir
marea de participare și din partea e- 
chipelor Norvegiei, Danemarcei, Greci
ei și Turciei. Pînă în prezent, la nici 
o ediție a „europenelor" n-au partici
pat atîția boxeri. La actuala ediție vor 
participa cu echipe complete alcătuite 
din 10 boxeri i U.R.S.S., R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, R.F. Germană, 
R.P. Ungară, Irlanda, R.P. Polonă, 
R.P. Romină, R.D. Germană, Iugosla
via și Italia. Cîte 8 boxeri vor prezenta 
Austria, Finlanda, Olanda, și Turcia, 
cîte 6 boxeri Luxemburgul, Belgia, An
glia, Franța, Spania și Grecia. Intre 3 
și 5 boxeri vor participa din Scoția, El
veția și alte țări. Federația de box din 
R.D. Germană face intense pregătiri în 
vederea acestui eveniment. Meciurile se 
vor desfășura după-amiază, de la ora 
15, și seara, cu începere de la ora 20, 
în sala de sporturi „Werner Seelenbin- 
der", cu o capacitate de 7 000 de 
locuri.

• în cel de-al treilea meci din ca
drul „Cupei orașelor tîrguri", la Bar
celona s-au întâlnit echipele R. C. 
Strasbourg și F. C. Barcelona. Jocul 
s-a încheiat din nou la egalitate : 
0—0. în urma tragerii la sorți, echipa 
R. C. Strasbourg s-a calificat pentru 
sferturile de finală, urmînd să întâl
nească echipa Manchester United.

• Campionatul de fotbal al U.R.S.S. 
(ediția 1965) va începe la 15 aprilie 
cu participarea a 17 echipe: Dinamo 
Tbilisi, Torpedo Moscova, Ț.S.K.A. 
Moscova, S.K.A. Rostov pe Don, Șah- 

pe la cit mai multe concursuri. Eu 
mă antrenez de 2—4 ori pe săptăminâ 
și tot săplăminal iau parte la cel puțin 
o competiție. Așa am reușit — cu ex 
cepția lui Markovic II — să cîștig mi
nimum o victorie la fiecare dintre cei 
mai buni jucători din Europa.

— Cum explicați înfrîngerile cons 
tante la Markovic II ?

— Foarte simplu. In toate meciurile 
susținute cu el, sportivul iugoslav a fost 
mai bun.

— Acum, o altă chestiune în care 
ne-ar interesa părerea dv. La Mal 
mo ați urmărit evoluția sportivelor 
romînce ?

— Dai

— Ce impresie v-au făcut ?

— Prea defensive. Și chiar și la a 
cest capitol, Maria Alexandru, de e 
xemplu, s-a prezentat mai slab decif 
în alte campionate. Așa îmi explic fap
tul că ea a fost nesigură și în atac. 
După părerea mea, dacă Maria Ale 
xandru ar fi avut apărarea solidă pe 
care i-o cunoaștem, s-ar fi avîntat mai 
des și cu mai mult curaj în acțiunile 
ofensive.

— La titlurile mondiale de la Lju- 
bliana ce șanse întrezăriți jucăto
rilor europeni ?

— La băieți, nici una ! Sportivii chi
nezi sînt superiori datorită loviturilor 
executate mai rapid și mai puternic. Ja
ponezii lovesc mingea prin mișcări mai 
largi, deci cu o viteză mai mică. Top- 
spinul lor nu mai deranjează pe chi
nezi, dar au încă eficacitate în fața 
europenilor. Noi nu jucăm suficient cu 
sportivii asiatici, nu există obișnuința 
necesară. Doar Alser și Johansson — 
care fac turnee și în Japonia — se aco
modează mai bine. De aceea ei și reu
șesc rezultate mai strînse.

— Spuneați că la campionatele 
mondiale de la Ljubliana. Europa 
n-are nici o șansă la băieți. Dar la 
fete ?

— Aici, fiind vorba de valori mai a- 
propiate, sînt anumite posibilități. Re
prezentantele Romîniei pot avea o com
portare onorabilă. Să sperăm că fetele 
vor ști să apere prestigiul tenisului de 
masă de pe bătrînul nostru continent.

G. COMARNISCHI

Mexicul continuă pregătirile 
pentru organizarea J. O. 1968
Intervenția făcută pe lângă Comite

tul internațional olimpic de către ora
șul Detroit, care s-a oferit să organi
zeze Olimpiada din 1968 în eventuali
tatea că Mexicul va renunța la aceast», 
a fost primită cu surprindere în capi
tala mexicană.

Susținând că informațiile potrivit că
rora Mexicul ar fi în întârziere cu pre
gătirile sînt lipsite de orice temei, Co
mitetul olimpic mexican precizează că 
organizarea acestei mari competiții 
sportive se face cu cea mai deosebită 
grijă, în scopul de a permite ca dim- 
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tior Donețk, Dinamo Kiev, Dinamo 
Moscova, Spartak Moscova, Dinamo 
Minsk, Torpedo Kutaisi, Zenit Lenin
grad, Neftianik Baku, Aripile Sovie
telor Kuibîșev, Cemomoreț Odesa, 
S.K.A. Odesa, Pahtakor Tașkent, Lo
komotiv Moscova. Primele meciuri se 
vor disputa la Tbilisi, Tașkent, Baku 
și în alte orașe din sudul țării.
• Echipele de amatori ale Scoției 

și Angliei au susținut sîmbătă un 
meci amical la Aberdeen. Echipa sco
țiană a repurtat victoria cu scorul de 
2—1 (2—0).

• La Nicosia, în meci internațio

Din toate sporturile
RUGBI. Sîmbătă, pe stadionul 

Twickenham din Londra, în prezența a 
10 000 de spectatori, echipele Angliei 
și Scoției au terminat la egalitate : 
3—3 (0—0) într-un joc contînd pen
tru „Turneul celor 5 națiuni". înain
tea ultimului meci, în clasament con
duce echipa Țării Galilor cu 6 puncte, 
urmată de Irlanda — 5 puncte, Frân
te — 3 puncte, Anglia — 3 puncte 
și Scoția — 1 punct. în ultimul meci, 
la 27 martie la Paris, Franța va juca 
cu Țara Galilor. Indiferent de rezul
tatul acestui joc, echipa Țării Galilor 
intră în posesia trofeului.

SCRIMA. Echipa masculină de flo
retă TSKA Moscova a cîștigat prima 
ediție a „Cupei campionilor europeni* 
încheiată sîmbătă seara la Paris, la- 
finală, floretiștii sovietici au învins 
cu scorul de 9— 8 echipa vest-germană 
F.C. Bonn. La sfîrșitul asalturilor re
gulamentare cele două echipe se aflau 
la egalitate : 8—8 (58—58). în meciul 
de baraj Marc Midler l-a învins cu 
ă—2 pe Peter Wellman.

TENIS DE MASA. La Budapesta 
s-a disputat întîlnirea internațională 
care a opus reprezentativele R.P. Un
gare și R.P.D. Coreene. Gazdele au 
cîștigat la feminin cu 3—0. La mas
culin, echipa oaspe a terminat învin
gătoare cu 5—1. Singura victorie a 
jucătorilor maghiari a fost realizată 
de Berczik care l-a învins cu 2—0 
pe Iun Kil-ho.

HANDBAL. într-un meci retur con
tînd pentru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal (femi- 
nin), Spartakus Budapesta a învins 
cu scorul de 7—4 (3—3) echipa Lo
komotiv Zagreb. învingătoare și în 
primul meci (7—6) echipa maghiară 
s-a calificat pentru finală, urmînd să 
întîlnească formația H.G. Copenhaga.

HALTERE. Iată cîteva rezultate în
registrate de primii clasați în con
cursul internațional de haltere des
fășurat în capitala U.R.S.S., dotat cu 
„Marele premiu al orașului Moscova”: 
cat. cocoș : Foldi (R.P.U.) 350 kg, cat. 
pană : Kozlowski (R.P. Polonă) 360 
kg, cat. mijlocie : A. Kitaev (U.R.S.S.) 
465 kg, cat. semigrea : A. Kalincenko 
(U.R.S.S.) 467,5 kg, cat. grea : An
dreev (U.R.S.S.) 537,5 ka».

piada din 1968 să fie „cea mai reu
șită" din toată istoria Jocurilor Olim
pice moderne.

Pe de altă f>arte, personalități spor
tive mexicane au emis părerea că in
tervenția municipalității orașului De
troit are ca principal motiv problema 
numirii președintelui comitetului de 
organizare. Deși nu s-a dat pînă aourn 
un răspuns oficial, se știe că fostul 
președinte al Mexicului, Adolfo Lopez 
Mateos, a fost propus să îndeplinească 
această funcție- (Agerpres) 

nal, echipa Ciprului a întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) pe cea a Liba
nului.

• La Bruxelles, în meci amical, 
Milan a dispus cu 2—1 de campioa
na Belgiei, Ânderlecht.

• Pregătindu-se pentru prelimina
riile campionatului mondial, echipa 
Elveției a terminat la egalitate (0—0), 
la Tel Aviv, cu selecționata Izraelu- 
lui.

• în meci amical de juniori desfă
șurat la Bursa, echipa Turciei a dis
pus cu 1—0 de reprezentativa Bul
gariei.
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