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Duminică sportivă
pe stadioanele Capitalei

© IA „REPUBLICII": festivitatea primirii ștafetei 
„In întimpinarea celui de al IV-lea Congres al parti
dului" © Meciurile de fotbal Știința Timișoara— 
Siderurgistul Galați si Dinamo București - Stiinta 
Cluj.

© LA G1ULEȘTI : lupte © LA TUNARI : tir
• LA „TINERETULUI" : fotbal, rugbi, volei, hand

bal, judo

Sîntem în ajunul marilor manifestații sportive închinate celui 
de al IV-lea Congres al partidului, eveniment de deosebită im
portanță în viața poporului și partidului. Sportivii, animați de 
dorința de a-și arăta recunoștința față de părintele drag al 
întregului tineret, s-au pregătit cu însuflețire pentru marele 
festival al sportului. Mîine, pe stadionul Republicii, la Tinere
tului, Giuiești și Tunari se vor desfășura întreceri de amploare, 
competiții sportive în care vor evolua sute de sportivi din lo
turile republicane.

Pe stadionul Republicii, la lumina reflectoarelor, se va în
cheia drumul de mii de kilometri al ștafetei „în înfîmpinarea 
celui de al IV-lea Congres, al partidului", care a străbătut în
treaga țară aducînd mesajul tineretului. Printre cei care vor 
forma ultimul schimb al ștafetei se află maeștrii emeriți ai 
sportului ION CERNEA și AUREL VERNESCU, maeștrii sportu
lui LUDOVIC ZANONI și SANDA GRINȚESCU, precum și alți 
sportiv: de valoare, care au obținut succese în activitatea 
sportivă internă și internațională.
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DRAPELUL PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE
PE CEL MAI ÎNALT CATARG!

*

■■ kv AVA

ANI Dl PUILIÎNK AVÎNT SPIJIITIV

NALA DE LUPTE 
GARAȘ

B. STOICIU și V. LAZAR 
coresp.

• CONCURS INTERNATIO
NAL DE GIMNASTICA 
LA TIMIȘOARA

• ÎNTiLNiRE INTERNATKX 
NALĂ DE LUPTE LA FM

FAGARAȘ, 15 (prin
Stadionul 1 Mai din ___ r_
nostim a găzduit o interesantă 
reuniune internațională de 
lupte clasice și libere între 
sportivii de la Steagul roșu 
Brașov și selecționata orașu
lui Lodz (Polonia). Mai teh
nici, luptătorii de la Steagul 
roșu au terminat victorioși cu 
scorul de 7—1. Cei mai aplau
dați au fost Tampa, Mureșan 
și Marinache, care au cîștigat 
prin tuș.

telefon).
orașul

internațională
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Pe stadionul „23 August" din Bacău a sosit ștafeta „în Întimpinarea celui de al IV-lea Congres 
al partidului"

Orașul Timișoara găzduiește 
astăzi și mîine un important 
concurs international de gim
nastică. Este vorba de întîlni- 
rea triunghiulară dintre repre
zentativele de tineret ale 
R. P. Române, R. S. Ceho
slovace și R. P. Ungare, echi
pe feminine și masculine. Din 
selecționata feminină a tării 
noastre fac parte Elena Ceam- 
pelea, Cristina Doboșan. Roza
lia Baizat, Lucia Chiriță ș.a.

La acest concurs va asista si 
antrenorul japonez de gimnas
tică Akira Kono, invitat al 
federației noastre de speciali
tate. Oaspetele japonez, care 
va rămîne în țarc noastră a- 
proape două luni, va mai par
ticipa, de asemenea, la tabe
rele de gimnastică ce vor fi 
organizate în vacanța de vară 
în regiunea Brașov, precum si 
la un curs cu antrenorii de 
gimnastică ce va avea loc în. 
Capitală.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 
SPORTIVE

nul Republicii. Pentru a... ali
menta această atmosferă am 
cerut antrenorilor celor 4 e- 
chipe să ne comunice forma
țiile- De la început trebuie să 
spunem că vor evolua cele 
mai bune garnituri-

Siderurgistul Galați: Florea 
— Tomescu, Hulea, Ivănescu, 
Lupea — Voicu, Neacșu — 
Daraban, Radu Matei, Voinea, 
Stătescu (rezerve : 
Cîmpean-u, Marosi, 
Dumitru, Costacbe,

Știința Timisoara :

Filimon, 
Florescu, 

Pătrașcu). 
Popa

ȘTAFETA SE APROPIE DE CAPITALA*
• DEMONSTRAT!! Si ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE LA 

TIMIȘOARA, TG. MUREȘ, DEVA, BACĂU

• UN FRUMOS PROGRAM CULTURAL-SPORTIV, 
ASTAZI, LA PLOIEȘTI

« PRIMII CAMPIONI LA 
SARITURI-JUNIORI

SIBIU, 16 (prin telefon). Azi 
a început la ștrandul Clubului 
sportiv muncitoresc din loca
litate etapa finală a campio
natului republican de sărituri,- 
rezervat juniorilor. Iată primii . 
campioni la săriturile de pe 
trambulină : Mihai Munteanu 
și Măriuca Isăcescu, ambii de 
la Progresul București.

Stadionul Republicii
17,30 — 18,15 — călărie : ștafetă 

i forță progresivă (participă spor- 
’vi de la cluburile Steaua, Dina- 

:no si Știința).
18.15 — 20,00 — meciul de fotbal 

dintre echipele promovate în ca
tegoria A, Știința Timișoara și 
Siderurgistul Galați. în pauză, de 
la ora 19,00 la 19,15. ciclism : cursă 
de eliminare la care participă 
sportivi de la cluburile Dinamo, 
Steaua, Olimpia și Voința.

20,00 — Sosirea ștafetei „în în
tâmpinarea celui de al IV-lea Con
gres al partidului45.

20.15 — 22.00 — meciul de fotbal 
dintre campioana tării, Dinamo 
București și cîștîgătoarea „Cupei 
R.P. Române**, Știința Cluj, 
pauzș meciului, demonstrație 
aerofcîtaklele captive, acrobație.

Stadionul
— 13,00 - 
organizate în 
de al IV-lea 

fotbal,

8,00 
rilor 
celui 
tidului : 
handbal și judo.

Tineretului
finalele întrece- 

întîmpinarea 
Congres al par- 

rugbi, volei,

Stadionul Giuiești
8,00 — 13,00 — in sala de sport 

Întrecerile de lupte.

Poligonul Tunari
8,00 — 13,00 — finalele de 

ale întrecerilor organizate în în
tâmpinarea ©»*lui de al IV-lea Con
gres al partidului.

DIN CARNETUL 
SCRIITORULUI

în aceste zile, în toată țara, sportivii 
ridică simbolul forței și al armonioasei 
lor dezvoltări, simbolul pasiunii și al 
tinereții lor, drept omagiu în înlîmpina- 
rea celui de al IV-lea Congres al parti
dului.

Da, în aceste zile fierbinți în care ote- 
larii raportează mii de tone peste plan, 
în aceste zile în care recoltele aduc Con
gresului concretul omagiu al satelor, 
în aceste zile în care o nouă promoție 
de absolvenți ai facultăților intră î. pro
ducție mobilizați de proiectul de Directive 
ce ne stau în față, cînd, într-un cuvînt, 
■toată suflarea românească are un sin
gur gînd : să întîmpine cum se cuvine 
acest important eveniment din, viața 
partidului, sportivii vibrează și ei.

Aceste largi coloane de oameni tineri 
și puternici și îndemînateci, aceste coloa
ne de oameni care simbolizează frumu
sețea de a trăi, de a se dezvolta armo-

Spectatorii așteaptă, fără în
doială, de pe acum cu nerăb
dare cele două meciuri de 
fotbal care vor avea loc du
minică după-amiază pe stadio-

ECHIPELE DE FOTBAL VOR 
JUCA CU CELE MAI BUNE 

GARNITURI

FRĂȚILA (Dinamo Buc.)

1

J
I

CIMPEANU (Știința Cluj)

Surdan, Petrovici, Răceles- 
cu, Speriosu — Mihăilă, Lere- 
ter — R Lazăr. Cotormani, M. 
Popa, Mițaru (rezerve : Sugar, 
Moroianu, Turcan).

Dinamo București: Datcu — 
Popa, Nunweiller III. Stoenes- 
cu, Ștefan — Petru Emil, O. 
Popescu — Pîrcălab, Frățilă, 
Ene II, Haidu (rezerve : Uțu,

(Continuare în pag. 3)

nios, aceste coloane cu care ne-am obiș
nuit sâ încheiem întotdeauna marile de
monstrații așa cum închei c-o pafta de 
pietre scumpe o centură de aur, își de
monstrează astăzi entuziasmul față de 
ceea ce prevede în continuare pentru 
viața sportivă a poporului nostru, Pro
iectul de Directive.

„Pentru dezvoltarea bazei materiale a 
culturii fizice și sportului se vor asigura 
investiții de aproape două ori mai mari 
de cît realizările din perioada 1961 — 
1965" spune proiectul și oricare cetățean 
ai țării își poate face imediat imaginea 
concretă a ceea ce înseamnă asta. Pen
tru că oricare cetățean se duce cu gîn- 
dul imediat la marile și modernele noa
stre stadioane, la acei impunător „23 
August", la acea perlă încrustată în 
verdeață de la marginea Constanței și 
la amploarea sălii sporturilor din mij
locul Constanței, la bazele sportive ale

Purtătorii ștafetelor care aduc spre Capitala tării mesajele 
tineretului iubitor de sport au poposit în aceste zile la Timi
șoara, Tg. Mureș, Deva, Bacău Ștafeta „In întimpinarea celui 
de al IV-lea Congres al partidului" se apropie de Capitală. 
Pretutindeni, pe cele patru trasee, cu acest prilej au loc en
tuziaste manifestări sportive.

TIMIȘOARA Pe stadionul 
C.F.R. din localitate a avut loc 
joi festivitatea de primire a 
ștafetei din regiunea Crișana 
și a celor din raioanele regiunii 
Banat. Pe pista stadionului a 
apărut un grup de motocicliști, 
purtători ai mesajelor tinerelu
lui din aceste locuri. Au fost 
citite mesajele sportivilor din 
regiunea Crișana și ale celor 
din raioanele Reșița și Arad. 
Apoi, tov. Petru Seiman, vice
președinte al consiliului regio
nal UCFS Banat, a făcut cunos
cut mesajul sportivilor bănă
țeni prin care aceștia au rapor
tat frumoasele rezultate obți
nute în muncă și în sport. Peste 
165 000 de participant la Spar- 
tachiada de vară a tineretului, 
15 000 purtători ai Insignei de 
polisportiv, 22 de noi secții pe 
ramură de sport afiliate la fe
derațiile de specialitate — sînt 
doar cîteva din succesele reali
zate. Cu ocazia festivității, au 
avut loc și întreceri sportive.

Apoi ștafeta regiunii Banat a 
plecat spre Craiova, unde va fi

predată sportivilor din regiunea 
Oltenia.

PETRU ARCAN, 
corespondent regional

TG. MUREȘ Pe terenul din 
parcul Voința a avut loc, în 
prezența unui numeros public, 
primirea ștafetei din cele 8 ra
ioane ale regiunii. în cadrul 
festivității, tov. Ionel Mihăescu, 
vicepreședinte al consiliului re
gional UCFS, a citit mesajul 
sportivilor din această regiune 
în care s-au arătat succesele rea-

(Continuare in pag. 3)

DEBUT PROMIȚĂTOR

GH. TOPÎRCEANU — coresp.

• ETAPA I 
LA POLO

A RETURULUI 
PE APA
republican de 

în
Campionatul 

polo programează mîine 
Capitală și în provincie etapa 
I a returului. La ștrandul Ti
neretului din Capitală se dis
pută următoarele jocuri ; Di
namo Buc. — Industria linii 
Timișoara (ora 11) și Rapid 
Buc. — Mureșul Tg. Mureș 
(ora 12). Celelalte meciuri : 
I. C. Arad — Crișul Oradea, 
Știinta Cluj — Voința Cluj. 
Jocul C.S.M. Cluj — Steaua a 
fost aminat.

• LA BRASOV, MECIURI 
ÎNTRE VOLEIBALIȘTII RO
MÂN! SI MAGHIARI

Mîine. la Brașov, reprezen
tativele feminine si masculine 
de volei ale R.P. Române vor 
întâlni — în partide amicale 
— selecționatele similare ale 
Ungariei.

Timișoarei, Hunedoarei, Ploieștilor, 
căului, Piteștilor, la amenajările de pe 
Siut Ghiol, de pe Snagov, de pe Bega, 
de pe Someș, de la Dunăre, la echipa
mentul asociațiilor sătești, la școlile 
sportive și la antrenorii valoroși pe 
care-i poate avea astăzi orice formație 
sportivă din țară. Ei bine, toate acestea, 
toată această mulțime de dotații 
fi în 1970 de aproape două ori 
mare.

în aceste zile fierbinți, entuziasmul 
porului nostru este atît de puternic | 
tru că fiecare ne aflăm clar și științific 
prevăzut viitorul, prevăzută evoluția, 
creșterea. Și tocmai de asta, spuneam

va
mai

I po- 
pen-

CORNELIU LEU

(Continuare in pag. 3)

TIMIȘOARA (prin telefon de la 
trimisul nostru). Pe stadionul 
C.F.R. din localitate, pe o căldură 
insuportabilă (la ora începerii 
concursului 330 la umbră) au în
ceput vineri campionatele repu
blicane individuale de atletism. în 
prima zi a competiției au fost în
registrate cîteva rezultate promi
țătoare.

Iată rezultatele tehnice : lungi
me femei ; 1. V. Viscopoleanu
(Steaua) 6,26 m (6,09, 6,09. depășit 
— săritura a măsurat 6,48 — 6,26, 
depășit, 6,15), 2. E. Potoroacă (Ști
ința Buc.) 5,89 m. 3. M. Pândele 
(Met. Buc) 5,75 m. 4. E. Vintilă 
(Din. Buc.) 5,65 m. 5. I. Caragea 
(Știința Buc.) 5,63 m. 6. E. Proto- 
popescu (Constructorul Buc.) 5,60 
m ; aruncarea ciocanului : 1. Gh. 
Costache (C.S.S. Buc.) 62,24 m — 
nou record republican de juniori 
(v. r. 62,12 m îi aparținea), cea 
mai bună performantă mondială 
de juniori a anului ; 2. C. Drăgu- 
lescu (Steaua) 60,37 m. 3. V. Ti- 
bulschi (Din. Buc.) 54.70 m. 4. M. 
Rășcanescu (Steaua) 54.09 m. 5. C. 
Mușat (Din. Buc.) 52,48 m. 
Amels (CSM Mediaș) 52.08
100 m fete : 1. I. Petrescu (Rapid 
Buc.) 11,8 — record republican e- 
galat ; 2. A. Besuan (Știinta Cluj) 
12,1 ; 3.
12.3 ; 4.
12.4 ; 5. C. Mesaroș (Banatul Ti
mișoara) 12,5 ; 6. M. Ciobanu (Con
structorul Buc.) 12,5 ; 100 m bă
ieți : 1. Gh. Zamfirescu (Steaua)
10.6 ; 2. A. Tudorascu (Met. Buc.)
10.7 ; 3. V. Popescu (Rapid Buc.)

6. F.
m ;

A.
C.

Petrescu (SSE Buc.)
Paveliuc (CSMS lași)

10,9 ; 4. V.
11,0 ; 5. A.
11,2 ; 6. R.
11,2 ; 800 m fete : 1.
(Steaua) 2:09,2 ; 2. L. Frunză (Ra
pid Buc.) 2:09,5 ; 3. “ “
(Din. Buc.) 2:10.2 : 4. C.
(Prog. Buc.) 2:10,4 — nou 
republican de junioare 
2:11,0, L. Frunză), 5. V.
(Din. Brașov) 2:10,9 ; 6. I.

Porojan (Din. Buc.) 
Stamatescu (Steaua) 
Wolf (CSM Reșița) 

F. Stancu

E. Teodorof 
Iacob 

record 
(v. r. 
Gabor 

țum. orașuvț , u. a. MiclOȘ
(CSM Baia Mare) 2:15,6. Elisabeta 
Teodorof a condus pînă la 750 m. 
1500 m : C. Bioțiu (Rapid Buc.) 
3:40,8 — la 3 zecimi de recordul 
țării ; 2. Z. Vamoș (Din. 
3:41,0 ; 3 St. Beregszaszi 
Buc.) 3:51,2 ; 4. I. iordache 
Buc.) 3:51.3 : 5. I. Cioca
Cugir) 3:52,8 ; 6. C. Tatu (Știința 
Buc.) 3:55,9. 400 m : 1. Albrecht 
(Știința Buc.) 48,5 ; 2. H. Stef (Ra
pid Buc.) 48,6 : 3. I. Rățoi 
Buc.) 48,7 ; 4. I. Osoianu
Buc.) 49,8 ; 5. I. Nae (Din. 
50,4 ; 6. S. Szabo (Steaua) 
aruncarea discului fete : 1. O. Ca
taramă (Muscelul C. Lung) 50.44 
m (în ultima încercare) ; 2. L. 
Manoliu (Met. Buc.) 50,03 m ; 3. 
E. Cataramă (Muscelul C. Lung) 
43,15 m ; triplu salt : 1. Serban 
Ciochină (Met. Buc.) 15.87 m ; 2. 
O. Viscopoleanu (Steaua) 15.64 m ; 
3. N. Mărășescu (Steaua) 15.37 m; 
20 km marș : 1. L. Caraiosifoglu 
(Din. Buc.) 1.47 55,6.

Competiția continuă sîmbătă si 
duminică.

ROMEO VILARA /

Buc.) 
(Din. 
(Din. 
(Met.

(Din. 
(Din. 
Buc.) 
50.8 ;



BASCHETSelecția,
o problemă la ordinea zilei

Din nou vești bune despre acțiunea de depistare a elementelor 
tinere dotate cu talie înaltă. La Cluj, Satu Mare, Rădăuți și Galați au 
•lost organizate selecții la care au participat jucătorii recomandați de 
profesori de educație fizică, antrenori și tehnicieni ai baschetului din 
regiunile respective. Din rapoartele delegaților federali am aflat că au 
fost remarcați următorii: la Cluj : Gh. Roman (născut în anul 1948, 
înălțimea 1,95 m), Dan Roman (1949 — 1,94 m), Nicolae Lascu (1948 — 
1,88 m), Lucian Andreițu (1949 — 1,91 m) ; la Satu Mare: Mircea Raco- 
yițeanu (1948 — 2,01 m); Ștefan Gozner (1947 — 1,96 m), Alexandru 
Achim (1948 — 1,86 m), Iosif Pazurich (1948 — 1,86 m), Iuliana Șeres 
(1947 _ 1,75 m), irina Horvat (1947 — 1,75 m); la Rădăuți : Liviu Papuc 
(1950 — 1,89 m), Viorica Munteanu (1950 — 1,69 m), Victoria Bațariuc 
(1948 — 1,76 m); la Galați: Floarea Gîscă (1949 — 1,78 m), Ștefan Stăn- 
culea (1947 — 1,90 m), Mariana Ionescu (1951 — 1,70 m). Dintre aceștia, 
'federația de baschet va alege pe cei mai dotați pentru a participa la 
'.taberele ce vor fi organizate în timpul verii.

Sîntem convinși că in zilele următoare vom primi și alte vești care 
că dovedească preocupare pentru depistarea elementelor de perspectivă, 
de care are atita nevoie această disciplină. Totodată, însă, se cuvine 
să amintim comisiilor regionale că activitatea în această direcție nu 
trebuie să se limiteze la recomandarea jucătorilor către federație. Este 
bine ca înseși comisiile să îndrume tinerele elemente către școlile 
sportive de elevi și secțiile de baschet ale cluburilor și asociațiilor 
sportive, să controleze și în continuare cum se desfășoară munca de 
instruire cu acești jucători, cum sînt promovați în echipele de perfor
manță. Apelul se adresează în aceeași măsură comisiilor raionale și 
orășenești, ca și antrenorilor școlilor sportive de elevi și ai cluburilor. 
'Să nu uităm că datorită activității duse cu toată dragostea, unii antre
nori au obținut rezultate frumoase, ridicînd elemente pînă în Ioturile 
reprezentative. Este vorba, de pildă, de prof. Gh. Basilidis din Gneor- 
jhieni, care le-a depistat pe Irina Vasilescu și Elisabeta Lucaci, și de 
prof. Ștefan Stoian din Mediaș care i-a pregătit pe E. Iecheli și I. Dicai. 
Acești doi antrenori au fost premiați de altfel de federația de baschet. 
Cine le urmează exemplul ?

Confortabilul hotel Negoiu, inaugurat cu doi ani în urmă, a fost un dar primit cu nespusă bucurie de drume
ții Făgărașului.

Foto : I. Petcu

Din scrisorile primite la redacție COLȚUL TURISTIC Munții Făgărașului,
î TBĂILEȘTI. Membrii asociației 
hportive Știința, de pe lingă școala 
medie din localitate, și-au ame
najat, prin muncă patriotică, un 
frumos complex sportiv, compus 
din terenuri de volei, baschet, 
handbal redus și tenis, prevăzute 
eu instalații pentru nocturnă. La 
trcalizarea cu resurse locale, a 
acestor terenuri de sport, și-au adus 
aportul, printre alții, tov. Sabin 
.Ungureanu (directorul școlii), pro
fesorii I. Demetrescu, Ion Gheor- 
ghe, M. Roșu, P. Stoicescu, nume
roși elevi (ca Maria Bistriceanu, 
'Alexandra Ghinea, Ion Colan, Al. 
Firtulescu, Al. Moreanu, P. Licu
rici). De curînd, elevii și-au ame
najat și un teren de fotbal cu pistă 
de atletism, sectoare de aruncări 
și sărituri. Aceste amenajări vor fi 
date în folosință la 1 octombrie 
J965.

I. Vădeanu — coresp.

BRAZI. Campionatul asociației 
sportive se bucură de multă popu
laritate printre tinerii din cadru) 
asociației Petrol-Rafinăria Brazi. 
Recent, consiliul asociației a orga
nizat un concurs de șah pentru 
clasificare. în grupa I, primele 
două locuri au fost ocupate de su
dorul Nicolae Frăsineanu și labo
rantul B. Paraschiv, fiecare cu 
cîte 8,5 puncte din 11 posibile. în 
grupa a doua, locul I a revenit 
electricianului Constantin Badea, 
cu 10 puncte din 12 posibile.

C. Negulescu și Gh. Alexandrescu
— coresp.

SIBIU. Deși sînt mari iubitori 
de sport, cei peste 1000 de membri 
UCFS din cadrul asociației sporti
ve Libertatea Sibiu (președinte 
Mihai Fluieraș, secretar Ion Geor
gescu) nu au participat — de la 
începutul anului și pină în prezent 
— la nici o întrecere sportivă. 
Doar secția de popice are o oare
care activitate. Secretarul asocia
ției... precizează „la noi nici măcar 
înscrieri pentru întrecerile Spar- 
tachiadei de vară nu s-au făcut”! 
Ce au de spus în această privință 
tovarășii de la CSM Sibiu, care 
răspund de controlul și îndruma
rea asociațiilor sportive din loca
litate ?

Ion Pietraru — coresp.

SIGHIȘOARA. Ne aflăm în plin 
sezon de natație. Cu toate acestea, 
ștrandul din orașul nostru se gă
sește într-o stare de nedescris. 
Pînă să pătrund în incinta ștran
dului a trebuit să lupt cu... buru
ienile, care-mi ajungeau pînă la 
genunchi. Ușile de la cabine erau 
date de perete, multe dintre ele 
sparte, lipsite de încuietori. In 
alți ani, în această perioadă, ca
binele, pereții bazinului, gardurile 
erau vopsite în alb, nisipul proas
păt adus din Valea Trotușului te 
îmbia să faci plajă. în prezent, 
paragina și buruienile „tronează” 
în voie.

Și aceasta cu toate că Sighi
șoara este și un centru turistic 
important.

Ion Turjan — coresp.

o nestemată a Carpaților noștri!
Am constatat deseori că începătorii în activitatea 

turistică se gîndesc cu neliniște sau chiar cu teamă la o 
eventuală excursie in Munții Făgărașului. Măreția și 
sălbăticiunea masivului, înălțimile impunătoare și aspectul 
de duritate oferit de impresionanta panoramă a Făgăra
șului au creat falsa impresie că potecile sale pot fi stră
bătute doar de turiști cu experiență, pregătiți să facă 
față capriciilor drumurilor ce șerpuiesc peste creste sau 
în jurul lacurilor de mare altitudine. Dacă mai amintim 
și de numele sonore și deloc încurajatoare ale unor locuri 
de trecere, ca „Fereastra Zmeilor”, „Trei nași de moarte”, 
„Strunga Dracului” ș.a., ne dăm și mai bine seama de ce 
atunci cînd îndemni pe cineva să facă o excursie în 
Făgăraș se simte captivat, dar totodată cade puțin pe 
gînduri.

în mod nejustificat însă, pentru că Munții Făgărașului 
sint ușor de parcurs, dovadă fiind numărul impresionant 
al celor ce îi străbat, în special în lunile de vară. Dru
murile sînt ceva mai lungi decît în Bucegi, Retezat sau 
în alte masive, dar toate sînt accesibile oricărei vîrste. 
Iată de ce, în rîndurile de mai jos, ne adresăm, în special, 
celor care au dorit sau doresc să meargă în Făgăraș, dar 
cărora imaginea acestui masiv le-a creat impresia, greșită, 
că sînt greu de vizitat.

De Ia început trebuie să precizăm că, deși lanțul Făgă
rașului se întinde pe o lungime de peste 70 de kilometri, 
constituind cea mai grandioasă regiune alpină din Car- 
pații României, principatele puncte de atracție sînt cu
prinse între cabanele Podragu (se ajunge din stația C.F.R. 
Ucea), Bîlea Lac (stația C.F.R. Arpaș) și Negoiu (stația 
C.F.R. Porumbacu). în apropierea acestor cabane, ca și pe 
drumurile ce le leagă, se află numeroase puncte de mare 
interes turistic. De la Podragu, de pildă, se poate urca pe 
cel mai înalt vîrf al țării noastre : Moldovanu — 2543 m 

sau pe Viș’tea Mare — 2527 m. De la Podragu, trecînd 
pe lîngă gingașele lacuri glaciare Podrăgelu și Capra, se 
ajunge în minunata căldare a Lacului Bîlea (2034 ml 
unde se află frumoasa cabană cu același nume. Lacul 
Bîlea este, de altfel, punctul central al excursiilor din 
Făgăraș, deoarece de aici se pot organiza numeroase 
plimbări ca, de pildă, Ia cabana Bîlea Cascadă, pe drumul 
sălbaticei Văi a Doamnei, cu înapoierea la Bîlea Lac 
peste Piatra Dracului, Vf. Netcdu și Vf. Vînătoarea lui 
Buteanu. Un drum scurt și ușor duce de la Bîlea Lac la 
cascada Bîlea, unde se poate admira o cădere de apă de 
aproape 50 de metri. în continuarea excursiei, plecînd de 
Ia Lacul Bîlea peste Șaua Paltinului, Vf. Paltinului 
(2200 m), Vf. Lăițelul (2403 m), trecînd pe lîngă odihni
torul Lac Călțun, ureînd apoi Vf. Negoiu (2536 m) și 
coborînd pe lîngă vestitele Ace ale Cleopatrei, se ajunge 
la confortabilul hotel Negoiu, amenajat pe locul vechii 
cabane. Acest traseu, mai dificil de străbătut prin Strunga 
Dracului, poate fi ușurat (dar și lungit), ocolind drumul 
prin Strunga Doamnei sau Strunga Ciobanului.

Firește, e imposibil să descrii în cîteva rînduri drumu
rile Făgărașului care pornesc, de fapt, de la Urlea și, 
trecînd pe la cabanele Sîmbăta, Podragu, Bîlea Lac și 
Negoiu, ajung pînă la cabana Suru (stația C.F.R. Sebeș 
Olt). Ne-am limitat însă la cîteva puncte de interes 
turistic și vom aminti în încheiere că prin complexul 
formelor de teren, prin sălbăticia versantelor, prin circu
rile impresionante ale căldărilor glaciare, prin gingășia 
lacurilor și apariția semețelor capre negre des întîlnite 
in acest masiv, Munții Făgărașului constituie o adevărată 
nestemată a munților României.

Vă invităm să-i vizitați !

D. STĂNCULESCU
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Mă plimbam intr-o după-amiază 
pe aleile din parcul ștrandului 
orașului Pitești. La un moment 
dat, freamătul tribunelor mă invită 
la terenul de fotbal. Cînd am a- 
juns acolo, meciul Tablierul Pitești 
— Petrolul Bașcov era pe sflrșite 
și cei de la Tablierul se apărau cu 
Indlrjire ca să mențină rezultatul: 
2—1 pentru ei. Lîngă mine, un om 
Intre două vîrste se frămlnta, 
trăia fiecare fază. Intru în vorbă 
cu vecinul!*

— Cu cine tinefi ?
•— Cu cei care joacă ma-i bine, 

mi-a răspuns fără a mă lua In 
seamă.

— Deci, cu cei de la... Bașcov.
■— Nu, întoarse capul la mine 

Cu Tablierul. Pînă acum am do
minai noi.

O aefiune periculoasă la poarta 
echipei TabPerul ne întrerupe 
pentru un moment discuția, dar 
spre satistac|ia tovarășului meu, 
fundașul dreapta respinge, prin- 
tr-o intervenție spectaculoasă, a 
tacul advers.

De unde-1 cunosc eu /re tlnărul 
fotbalist răsplătit cu aplauze ? 
Parcă l-am mai văzut anul trecut 
tot la Pitești. în întrecerile etapei 
regionale a Spartachiadei republi
cane.

— Spune(i-mi, fundașul dreapta 
de la echipa dv. nu e Ion Ciucă ?

— Da, el este. Vă place cum 
joacă ? L-am descoperit anul trecut 
în cadrul întrecerilor Spartachia

dei pe fabrică. Acum e un jucă
tor de bază al echipei noastre.

— Lucrați împreună ?
— Da. E lăcătuș mecanic la în

treprinderea de poduri metalice, 
prefabricate, beton.

— In întrecerea din... producție 
cum se comportă Ciucă ?

— E un băiat și Jumătate. în în
trecerea socialistă pornită în cin
stea celui de al IV-lea Congres al 
partidului a depășit planul, în 
luna iunie, cu 22 la sută, ceea co 
înseamnă 6 000 lei în plus. Luna 
aceasta, brigada pe care o con
duce și-a propus să confecționeze 
1 600 de metri liniari de cămașă 
pentru axele flexibile în loc de 
1 200 metri cît prevede planul.

— Sînt exacte aceste cifre? 
Vreau să le...

■— Mai mult ca exacte,' mă în
trerupe interlocutorul meu răsu- 
flînd ușurat cînd arbitrul a fluie
rat sflrșitul jocului. Eu sînt mais
trul secției strungărie unde lucrea
ză brigada lui Ciucă. Să facem 
cunoștință : Gheorghe Radu. Dar 
ce vreți să faceți cu aceste cifre ?

— Sînt de la ziar și poate am 
să scriu ceva.

— Aha. Atunci vă rog să reți
neți și faptul că echipa noastră 
termină pe locul 5 în primul an 
de activitate în campionatul oră
șenesc Acesta a fost ultimul meci 

■A-
De la Pitești treburile m-au pur

tat la Sibiu. Cu Victoria Burnete 

m-am întîlnii pentru prima oară 
tot anul trecut, la Sighișoara. 
Echipa de volei Steaua roșie Sibiu, 
din care făcea parte și ea, pier
duse cu 2—1 calificarea In faza 
de zonă a Spartachiadei republi
cane, in fa(a formației Școlii sa
nitare din Sighișoara.

Lasă, fetelor, își consola ea 
colegele, tiebuie să fim bucuroase 
că am Teușit să ajungem pînă aici. 
Acum avem o echipă pe care o 
s-o înscriem în campionat. Și dacă 
o să ne pregătim cum se cuvine o 
să trăim și noi clipele victoriei.

Pe Victoria am mai relntîlnit-o 
de cîteva ori pe terenurile de vo
lei, juclnd alături de tovarășele ei 
de muncă în campionatul orașului 
Sibiu. Niciodată insă nu am vă- 
zut-o la locui de muncă. Așa că...

La secția a 11-a confecții bărbă
tești a fabricii „Steaua roșie" am 
zărit-o pe Victoria Burnete. Cînd 
am ajuns Ungă ea, a exclamat 
bucuroasă :

— Bine ați venit! Ce vînt v-a 
adus pe la noi ?

■— Vreau să văd ce mai face... 
echipa de volei.

-— Treburile merg cam prost — 
răspunse Victoria, cu o urmă de 
regret în glas. Elena Pădureanu și 
Mania Domnaru s-au căsătorit și 
nu mai vin, Bonfor Haindrum s-a 
îmbolnăvit, Maria Trif spune că 
nu mai are timp. Și antrenorul 
ne-a părăsit...

— S-a desființat echipa ?

— Aproape. La cîteva meciuri 
din tur nu ne-am putut prezenta 
pentru că nu am avut șase fete.

— în ultima ședință de U.T.M., 
a intervenit secretara organizației 
U.T.M., Ana Radu, am hotărît să 
punem pe picioare echipa de vo
lei. Tu, se adresează Victoriei, 
ne-ai spus că cunoști cîteva fete 
care pot avea loc în echipă.

— O vedeți, ne arătă Victoria, 
pe fata aceea înaltă. E Maria 
Jurcă. O să mai auziți de ea.

Am aflat că, datorită Victoriei 
Burnete, s-au înscris în secția de 
volei Paraschiva lonaș, Eugenia 
Tăranu, Maria Nistor și alte fete 
cu calități in practicarea acestui 
sport, că in curînd vor începe pre
gătirile în vederea returului sub 
îndrumarea noului instructor vo
luntar, Ioan Balteș. La plecare 
l-am întrebat pe Ioan Hentea, teh
nicianul seefiei a If-a confecții 
bărbătești, ce părere are despre 
munca voleibalistei Burnete.

— Cine, Victorița ? E o fată de 
ispravă. Și în muncă dar și în 
sport.

★
V-am făcut cunoștință cu o fată 

și un băiat din mulțimea de tineri 
remarcați cu ocazia Spartachiadei 
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republicane, care continulnd să se 
pregătească cu conștiinciozitate 
merg pe drumul afirmării.

TR. IOANIȚESCU



Competiții în
O CLUBUL SPORTIV orășenesc 

Brașov a organizat în cinstea Congre
sului partidului, manifestații sportive 
la tir, volei și fotbal, la 
angrenați aproape 300 
UCFS. Astfel, Ia tir au 
chipe mixte (5 băieți și 3 
consemnat rezultatele (pe _ . .
1. Poligrafia 817 p; 2. I.R.C. 783 p; 
3. Electrica 767 p. La volei masculin 
ordinea primelor trei echipe din cla
samentul final este următoarea: Fla
căra, Temelia și U.C.C.

Din această competiție a mai rămas 
de disputat fotbalul la care au fost 
angrenate 8 echipe într-o singură se
rie, sistem turneu, numai tur. După 
patra etape în clasament conduce 
Electrica cu 8 p, urmată de Temelia 
cu 7 p, Poligrafia cu 6 p și apoi Vo
ința, Creația, I.R.C., U.C.C. și Me
talul. (C. Gruia—coresp. reg.)

care au fost 
de membri 
participat e- 
fete) și s-au 
trei poziții):

trolul); junioare — Dorina Bucur 
(Turbina); echipe: 1. Petrolul 641 p; 
2. Turbina 359 p; 3. Viitorul 265 p; 
4. Cimentul 227 p. (Mișu Avanu-oo- 
resp).

CELE 47
de pe

au loc în aceste zile nume-

DE ASOCIAȚII 
cuprinsul raionului

• PESTE 700 DE TINERI din 
comuna Husnicioara, raionul Tr. Se
verin, au partioipat la întrecerile spor
tive organizate în cinstea Congresului 
partidului. S-au desfășurat competiții 
la atletism, volei și ciclism. Cu această 
ocazie, aproape 70 de tineri și tinere 
din comună și-au trecut normele pen
tru obținerea Insignei de polisportiv. 
(Mircea Focșan—coresp.)
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Cu angajantentele îndeplinite
BUZĂU însuflețiți de mărețele obiective prevăzute în proiectele 

de Directive, activiștii sportivi, profesorii de educație 
fizică, antrenorii și instructorii voluntari din orașul Buzău au reușit 
să îndeplinească și să depășească angajamentele luate în întimpinarea 
Congresului partidului. Iată cîteva din succesele noastre :

— 2 111 purtători ai Insignei de polisportiv. în mod deosebit s-au 
evidențiat în acțiunea de atragere a unui număr cît mai mare de tineri 
în concursurile pentru trecerea probelor, asociațiile sportive Olimpia, 

7 ■, generală de 8 ani nr. 10,

• CONSILIUL RAIONAL UCFS 
Tîrgoviște a organizat un concurs de 
tir pe poligonul din Pucioasa. Au par
ticipat patru echipe: Petrolul Tîrgo
viște, Turbina Doiceșii, Viitorul Pu
cioasa și Cimentul Fieni. Arbitru au 
conseiîte'it următoarele rezultate: se
niori — 1. C. Avramescu (Petrolul), 
2. G/i. Ilie (Viitorul); 3. N. Pioța (Pe
trolul); senioare —■ Virginia Stănescu 
(Petrolul); juniori — M. Vătafu (Pe-

• ÎN 
sportive 
Giurgiu 
roase competiții organizate de consi
liul raional UCFS în cinstea Congre
sului partidului. La întreceri au luat 
parte pînă acum peste 2 000 de ti
neri și tinere la atletism. ciclism, 
volei, handbal, șah, tir și fotbal. S-au 
calificat pentru- etapa raională asocia
țiile sportive Recolta, 'Spicul, Neaflovul, 
Viitorul și Știința din comunele Gău- 
jani, Izvorul, Călugăreai, Vidra și Ve
dea. (Troian Barbălată—coresp.)

• Pe terenurile de sport din Buzău 
au avut loc numeroase concursuri, 
care s-au bucurat de o largă partici
pare. Iată învingătorii: baschet — 
Rapid Buzău, handbal —Știința Plo
iești, popice — Voința Buzău. Mîine 
au loc întrecerile finale în concursu
rile de fotbal și tenis de masă. (Ma
rin Dumitru — coresp.).

ȘTAFETA SE APROPIE DE CAPITALA

in aceste zile...
(Urmare <ffn pag. T)

că nu poți să nu fii- bucuros, nu poți 
să nu trăiești legitimul sentiment de 
mîndrie națională pe care îl trăiești 
oricînd în fața unui succes sportiv 
al țârii tale, cu și mai multă inten
sitate.

Cum sâ mă explic ?... Pe mine, ca 
cetățean a! României socialiste nu 
a putut sâ nu mâ entuziasmeze faptul 
că voleibaliștii de la Rapid au cucerit 
pentru a treia oară „Cupa campio
nilor europeni". Dar acest entuziasm 
a fost dublat de o sinceră emoție ci
tind telegrama pe care rapidiștii o 
trimiteau de la Bruxelles anunțînd 
câ-și închină victoria celui de ol IV- 
lea Congres al partidului. Iar cînd, 
mai tîrziu, baschefbaliștiii aceluiași 
club au cîștigat „Cupa celor patru 
națiuni", cînd am aflat apoi și despre 
medalia de argint a floretistelor noa
stre, mi-am dat seama că există un 
întreg ansamblu al coordonatelor en
tuziasmului nostru sportiv în aceste 
zile.

Un alt exemplu : colegul meu de 
vîrstă, Ion Cernea, omul alături de 
care inima mea a bătut la campio
natele balcanice, la Roma, la Yoko
hama și la triumfalul Tampere, a de
venit în aceste zile antrenor. Sînt si
gur că mîinile lui obișnuite cu încleș
tarea luptelor vor ști să modeleze a- 
cum alți... Cernea. Și, așa cum a pornit 
el de-acolo, de la modestul „club" din 
Sl&aia, alți campioni ai lumii se vor 
ridica datorită piedestalului trainic pe 
care li-l vor da cunoștințele și price
perea sa. Și, ca o încununare a tu
turor acestor evenimente din viața 
vîrfurilor noastre sportive, sînt marile 
demonstrații ale sportului de masă, 
care au loc în aceste zile. Am citit 
despre regiuni care se angajează la 
cifre de sute de mii, în ceea ce pri
vesc particip an ții la Spartachiada de 
vară a tineretului „duminicile cultural- 
sportive", care au intrat în tradiția o- 
rașelor și satelor noastre, se ridică la 
ordinul miilor, iar participantii lor, 
la ordinul milioanelor. Au pornit de 
peste tot, din toate comunele țării,., 
ștafetele „în întimpinarea celui de al 
IV-lea Congres al partidului". Spor
tivii pornesc din uzine, din gostaturi, 
din cooperative trecîndu-și din mînă-n 
mînă mesajul în care raportează 
succesele obținute. Ce simbol fru
mos și plin de semnificații cuprinde 
această ștafetă! E grăitoare și bogată, 
în înțelesuri ca o operă de artă de 
cel mai pur și mai reprezentativ cla
sicism : succesele noastre în muncă le, 
raportăm ducînd din om în om, din 
localitate-n localitate, mesajul către 
partid. ,Y(i .

Din pricina aceasta vorbeam mai 
înainte de obiceiul încetățenit la noi 
de a ne încheia marile demonstrații 
cu coloanele sportivilor, precum o 
centură de aur o pafta de nestemate.

Vei înțelege deci, iubite cititor, le
gitima atracție a tot mai multi oameni 
ai scrisului spre stadion, spre viața 
sportivă. Sînt și ei, doar, cetățeni' ai 
acestei țări a cărei leae fundamentală 
consfințește : „...condițiile necesare,., 
dezvoltării aptitudinilor lor fizice și 
intelectuale".

(Urmare din pag. l-a)
lizate în angrenarea tineretului în 
practicarea organizată a sportului, 
popularitatea de care se bucură între
cerile Spartachiadei de vară și con
cursurile Insignei de polisportiv în a- 
sociațiiie regiunii. După citirea me
sajului, un grup de sportivi avînd în 
frunte pe maestra sportului Eva Far- 
caș, multiplă campioană de patinaj, au 
preluat ștafeta pe care au predat-o, 
a doua zi, sportivilor brașoveni.

C. ALBU, corespondent

tea sportivă. Mesajul sportivilor clu
jeni a fost citit de tov. Horia Grecu, 
activist sportiv fruntaș, iar din partea 
regiunii Hunedoara, de tov. Aurelian 
Bucur, președintele consiliului regio
nal tTCFS. Cu acest prilej, au avut loc 
frumoase întreceri sportive la fotbal 
și aeromodelism.

I. SIMION, corespondent
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Avîntul, Voința, Progresul, Știința, Școala 
Rapid și Școala profesională C.F.R.

— 4 948 de participanți la Spartachiada
ne-am propus pentru această competiție.

— Au fost organizate 181 de „duminici
de participanți.

— S-au inițiat 150 de
tineri și virstnici.

— 110 noi instructori
— 83 de sportivi au obținut clasificarea la diferite categorii.
— Au fost amenajate și recondiționate o pistă de atletism, un teren 
volei și altul de handbal, precum și o arenă de- popice.
— S-au deschis centre de inițiere în sport la baschet, atletism, hand

bal și fotbal.
— Numărul membrilor UCFS s-a mărit cu încă 278.

de vară, în loc de 3 000 cit

cultural-sportive" cu 24679

de

acțiuni turistice la

voluntari.

care au luat parte 17 260 de

PAUL VRĂBIESCU
președintele consiliului orășenesc UCFS

BACĂU Joi după-amiază, stadionul 
„23 August" din localitate a fost locul 
de desfășurare a unei frumoase festi
vități sportive cu ocazia căreia repre
zentanții sportivilor din regiunea Iași 
precum și din raioanele Roman, Piatra 
Neamț și Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej au predat celor din Bacău 
ștafeta „în întimpinarea celui de al 
IV-lea Congres al partidului". Purtă
torii ștafetelor au citit mesajele lor în 
care au fost trecute în revistă succe
sele obținute, precum și angajamentul 
solemn de a munci cu și mai multă 
perseverență pentru dezvoltarea cul
turii fizice și 
meleaguri ale

PLOIEȘTI Organele sportive și 
sportivii ploieșteni sejpregătesc să în- 
tîmpine într-un cadru sărbătoresc șta
feta „în întimpinarea celui de al IV- 
lea Congres al partidului", care va 
sosi astăzi după-amiază în orașul pe
troliștilor. Purtătorii mesajelor sporti
vilor din regiunile Maramureș, Cluj, 
Hunedoara, Mureș-A.M. și Brașov, 
vor sosi pe stadionul Petrolul — pa
voazat 
loc un 
tiv. în 
mire a 
urmări
strații de handbal, volei, box, lupte și 
ciclism. Va urma un bogat program 
cultural în cadrul căruîa își vor da 
concursul orchestre de balalaici, tara
ful din Plopeni, soliști de muzică 
populară și ușoară, echipe de dansuri 
și corul Palatului culturii din orașul 
Ploiești, alcătuit din 140 de persoane.

Ștafeta cu mesajele sportivilor plo
ieșteni va plecă apoi spre Capitala 
țării.

sărbătorește — unde va avea 
frumos program cultural-spor- 
afară de festivitatea de pri- 
ștafetei, spectatorii vor putea 
două jocuri de fotbal, demon-

a sportului pe aceste 
Moldovei.

stadionul de sub CetateDEVA Pe
au fost primite ștafetele regiunii Cluj 
și ale raioanelor regiunii Hunedoara. 
Mesajele citite au ilustrat frumoasele 
realizări obținute de tineretul din cele 
două regiuni în muncă și în activita-

Duminică sportivă pe
(Urmare din pag. O

Ghergheli, Nunweiller VI, Grozea, 
Pigulea, Unguroiu)-

Știința Cluj : Moguț — Marcu, Tr- 
Georgescu, Grăjdeanu, Cîmpeanu — 
V. Alexandru, Neșu — Szabo, Ivan- 
suc ,Adam, Suciu (rezerve : Ringhea- 
nu, Szoke, Bretan, Tarcu, Simonfi).

ARBITRII CELOR DOUĂ PARTIDE

Federația de specialitate ne-a co
municat delegările de arbitri făcute

I

I
I
I
8 
I

!
I

la cele două 
Siderurgicul 
șoara, va Ii 
mitrescu, iar 
București — 
Rădulescu.

meciuri. Prima partidă, 
Galați — Știința Timi- 
condusă de Vasile Du
cea de a doua, 
Știința Cluj, de

Dinamo
Andrei

MECIANGELO NICULESCU: „UN
DE ÎNALTĂ FACTURĂ..." TR. GEOR
GESCU: „CAMPIONII SAU DEȚINĂ

TORII CUPEI ?“

Pentru a ilustra interesul cu care 
privesc această partidă cele două per-

BUCUREȘTI Activiștii din aso- 
ci: țiile sportive ale 

raionului N. Bălcescu din Capitală 
raportează cu mîndrie că au în
deplinit și depășit angajamentele 
luate în întimpinarea celui de al 
IV-lea Congres al partidului. Ast
fel, printr-un efort colectiv, am 
reușit să obținem următoarele rea
lizări :

— 1 209 de purtători ai Insignei 
de polisportiv, în loc de 1 000 cit 
ne-am propus ;

— 187 de excursii (angajament 
depășit cu 27 de asemenea acțiuni) 
cu 9 258 de participanți;

— planul de venituri a fost rea
lizat în proporție de 130 la sulă ;

— au fost organizate concursuri 
de șah, volei, handbal, popice și 
fotbal, în cadrul cărora și-au dis-

putat întîietatea 46 de echipe ;
— s-au amenajat prin muncă pa

triotică un teren de handbal, o 
platformă pentru patinaj cu rotite 
și s-au recondiționat o serie de te
renuri precum și pista de atletism 
a bazei noastre sportive din șo
seaua Olteuiței ;

— numărul sportivilor legitimați 
s-a mărit cu 58 ;

— 45 de sportivi și-au îndeplinit 
normele de clasificare ;

— s-au deschis centre de inițiere 
fa natație, fotbal, atletism și rugbi. 
O parte dintre fetele și băieții ta- 
lentați au fost repartizați pe lîngă 
secțiile noastre de performanță.

VIRGIL CLINCH ANU 
secretar al C. S. Constructorul, 

al raionului N. Bălcescu

CĂLĂRAȘI consiliul orășenesc UCFS, mem-Muncind cu însuflețire,
brii consiliilor asociațiilor sportive, antrenorii, instruc

torii și profesorii de educație fizică din orașul nostru au obținut însem
nate succese, indeplinindu-și angajamentele luate în întimpinarea Con
gresului paitidului. lată citeva din aceste realizări :

— La etapa*I a Spartachiadei de vară au fost atrași un număr de 
9 615 concurent i, din care 2 990 fete.

— 60 de tineri și tinere și-au îndeplinit normele de clasificare 
sportivă.

— Au fost amenajate, prin muncă patriotică, un teren de fotbal, 
două de volei și unul de handbal.

— Numărul purtătorilor Insignei de polisportiv a fost mărit cu încd 
239 de tineri și tinere.

— 245 de tineri și virstnici au devenit membri ai UCFS, numărul 
acestora ajungind in momentul de fală la 6 164.

— S-a înființai o nouă asociație sportivă, 
pentru început 100 de membri UCFS.

— S-au organizat 31 de acțiuni turistice
— Asociațiile sportive Știința, Avintul și 

pionate la atletism, handbal și volei.
— Au avut toc o serie de competiții de 

bal, cu prile/ul cărora s-a urmărit depistarea

in cadrul căreia actix cază

cu 10 102 participant. 
Luceafărul au initial cam-

inot. motociclism și hand- 
elemcnteior talentate.

ACH1M IONIȚA — coresp.

stadioanele Capitalei
să arătăm că titlul de campioni ai 
țării, pe care-1 deținem, se află în 
mi ini bune- Pentru aceasta aliniem 
cea mai bună formație de care dis
punem- Ne-am pregătit cu deosebită 
atenție. Sîntem convinși că va fi pen-

formere ale fotbalului nostru (Dina
mo București — cîștigătoarea campio
natului republican al categoriei A — 
și Știința Cluj — deținătoarea „Cupei 
R. P. Române") am solicitat antre
norului dinamoviștilor și căpitanului 
echipei Știința Cluj declarații. Iată tru noi o partidă grea deoarece du
ce ne-au spus :

ANGELO NICULESCU (antrenor 
principal al echipei Dinamo Bucu
rești) : „Dorința mea și a jucătorilor 
echipei este aceea de a fi la înălți
mea evenimentului în cinstea căruia 
se desfășoară această partidă. Vrem

Evoluția cicliștilor pe stadion este întotdeauna apreciată de spectatori. Duminică seară, la „Republicii cicliștii 
vor concura in cadrul spectaculoasei probe de eliminare

-a»

jenii vin cu ascendentul celor doua 
victorii obținute în campionat, cînd 
ne-au întrecut cu 3—1 la Cluj și cu 
2—1 la București. Scăpati însă de 
obsesia „celor două puncte", sîntem 
convinși că atît noi cît și partenerii 
vom putea desfășura un joc de înaltă 
factură tehnică, la nivelul exigentei 
iubitorilor sportului cu balonul ro
tund".

TR. GEORGESCU (căpitanul echi
pei Știința Cluj): „Succesul din finala 
„Cupei R.P. Române" ne-a dat aripi. 
Vrem să dovedim în partida cu 
namo București — întîlnire care 
loc înaintea turneului nostru în 
Chineză — că sîntem o formație 
tură, care practică însă un joc tine
resc, specific echipelor studențești, 
plin de fantezie. Mai ținem, de ase
menea, să demonstrăm că victoriile 
din campionat asupra echipei Dina
mo București n-au fost întîmplătoare. 
Cine va cîștiga ? Campioana sau de
ținătoarea Cupei ? Este o întrebare 
la care vom afla răspunsul duminică 
seară, la sfîrșitul celor 90 de minute 
de joc la lumina reflectoarelor. Noi 
sîntem încredințați că victoria nu ne 
va scăpa nici de această dată...“.

Di- 
are 
R.P. 
ma-
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in regiunea Bacău - OAMENI CARE IUBESC
CU PASIUNE SPORTUL

tot mai mulți oameni ai muncii

pe stadioane
Sub conducerea înțeleaptă a partidu

lui, poporul nostru a obținut în ultimii 
ani mărețe victorii în opera de desă
vârșire a construcției socialismului. 
Proiectele de Directive ale celui de al 
IV-lea Congres al partidului înfăți
șează tabloul minunat, însuflețitor, al 
succeselor obținute de poporul nostru 
pe drumul indicat de partid, constituie 
un puternic stimulent pentru activitatea 
de îndeplinire a sarcinilor ce ne stau 
în fată în etapa care urmează.

In cadrul marilor transformări re
voluționare care au avut loc în toate 
domeniile vieții noastre noi. mișcarea 
de cultură fizică și sport, condusă și 
îndrumată de partid, a cunoscut o 
puternică dezvoltare. Sportul și-a a- 
dus în acești ani tot mai mult contri
buția la întărirea sănătății oamenilor 
muncii, la educarea tineretului, la creș
terea unei generații viguroase, capabilă 
să îndeplinească mărețele sarcini de 
desăvîrșire a construcției socialismului.

In anii 1960—1965, sub conducerea 
Comitetului regional de partid, con
siliul regional UCFS Bacău, în cola
borare cu celelalte organizații de 
masă, a obținut rezultate însemnate 
în dezvoltarea activității sportive, în 
mobilizarea maselor largi de oameni 
ai muncii Ia practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului, în îmbunătățirea 
performantelor sportive.

(raionul Adjud), Avîntul Gura Văii 
(raionul Tg. Ocna), Brusturi (raionul 
Tg. Neamț), Dochia (raionul P. Neamț), 
Ițești și Răcăciuni (raionul Bacău), 
Gherăiești și Trifești (raionul Roman) 
— asociații care organizează cu mem
brii UCFS o bogată activitate spor
tivă de mase. Amatorii de sport sînt 
îndrumați în practicarea disciplinei pe 
care o preferă de către profesori de 
educație fizică, antrenori și instructori 
sportivi voluntari. în anii 1960—1965, 
numărul instructorilor sportivi volun
tari a crescut la peste 3 500, fiecare 
asociație sportivă din regiune avînd 
astăzi de la 2 la 5 instructori, care 
au urmat cursuri speciale organizate pe 
sporturi. Marea majoritate a acestora 
muncesc cu multă dragoste și răspun
dere. Așa se poate vorbi despre ins
tructorii sportivi voluntari Gh. Pa- 
raschiv din Pîncești, V. Davidescu din 
comuna Gura Văii, N. Apostol și C. 
Doroftei din raionul Bacău, Gh. Far- 
caș din Bicaz, Toma Oprea de la aso
ciația sportivă Foresta Orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, C. Blaj de la Chi
mia Borzești.

De o largă popularitate se bucură 
„duminicile cultural-sportive", care au 
acum o frumoasă tradiție în regiunea 
Bacău. Asociațiile sportive, în colabo
rare cu organizațiile UTM și căminele 
culturale, organizează cu regularitate 
astfel de competiții, la care participă 
numeroși oameni ai muncii. îmbinarea 
programului sportiv cu cel al brigăzi
lor culturale, cu dansuri și coruri, dă 
un farmec deosebit acestor manifestări, 
întărește legătura dintre sport și acti
vitatea culturală. De un succes deose
bit s-au bucurat „duminicile cultural- 
sportive'' organizate în Lunca Șiretu
lui și pădurea Bălcuța, din raionul Ad- 
jud, cele de la Ițești (raionul Bacău), 
Brusturi (Tg. Neamț), Bicaz (raionul 
P. Neamț) și Scutaru (Orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej).

Ca urmare a dezvoltării activității 
sportive de mase, s-au creat premise și 
pentru creșterea sportului de perfor
manță. De la mai puțin de 300 de 
sec(ii afiliate la federațiile de speciali
tate în anul 1960. în regiunea Bacău 
se află astăzi 762 de secții, în care 
activează 9 500 de sportivi legitimați.

Succesele obținute în acești ani con
stituie o reală satisfacție pentru acti
vul mișcării sportive din regiunea Ba
cău. în același timp însă, fiecare ac
tivist, profesor de educație fizică, an
trenor și instructor sportiv este con
știent că există încă numeroase resurse 
nefolosite, că nu s-a făcut nici pe de
parte totul pentru angrenarea întregu
lui tineret în practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului, că baza materială, 
condițiile create de partid și de stat 
pentru dezvoltarea activității sportive 
de mase și de performantă nu sînt va
lorificate pe deplin. Conștienți de acest 
lucru, activiștii sportivi din regiunea 
noastră sînt ferm hotărîti ca în viitor 
să-și înzecească eforturile, să-și aducă 
o și mai mare contribuție la îndepli
nirea sarcinilor, să militeze pentru o și 
mai puternică răspîndire a culturii fi
zice și sportului în rîndul oamenilor 
muncii de ia orașe și sate.

în aceste zile, cînd întreaga țară în
tâmpină cu noi și mărețe realizări tel 
de al IV-lea Congres al partidului, 
eveniment de deosebită importanță în 
viața partidului și poporului, ne anga-

Printre cei aproape 150 de mem
bri UCFS de la A.M.C. Otopeni 
mulți sînt bărbați. Cu toate a- 
cestea, adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a asocia
ției sportive i-a încredințat Va- 
leriei Vasile sarcina de a conduce 
consiliul. Comunista Valeria Va
sile, montator la A.M.C., a îndră
git de multă vreme sportul. Sînt 
aproape 10 ani de cînd este pre
zentă pe terenul de sport. Iubește 
deopotrivă atletismul și turismul, 
popicele și voleiul. Tovarășii de 
muncă au văzut cu cită pasiune 
își dedică timpul liber sportului 
și și-au spus că nu poate fi un 
om mai nimerit pentru condyfce- 
rea treburilor sportive, Că n-au 
greșit ne-o spun rezultatele. Anul 
acesta s-au organizat patru 
excursii turistice, au fost inițiate 
competiții de tenis de masă, șah, 
volei șl haltere, întreceri de atle
tism.

Dar... „Ceea ce dorim noi — ne 
spunea Valeria Vasile — este să 
cuprindem în desfășurarea între
cerilor sportive pe toți tovarășii 
noștri de muncă. Și vom realiza 
acest lucru

Organizarea unei vaste activități de 
cuprindere a oamenilor muncii, și în
deosebi a tineretului, în desfășurarea 
întrecerilor sportive, organizarea cen
trelor de inițiere în sport, consolida
rea organizatorică a asociațiilor și 
cluburilor sportive — iată numai cîteva 
dintre importantele sarcini care au stat 
în această perioadă în fața organelor 
și organizațiilor noastre sportive. 
Numărul membrilor UCFS a cres
cut de la 122 129 în anul 1960 Ia 
peste 164 000 în 1965. Membrii UCFS 
își desfășoară activitatea în 527 de 
asociații sportive, cu aproape 10 la 
sută mai mult decît în 1960. Rezultate 
bune au fost obținute în toate raioa
nele și orașele regiunii și în mod spe
cial în raioanele Bacău, Moinești, Tg. 
Neamț, Adjud și în orașul Bacău.

Pe lîngă marile obiective industriale 
construite în anii puterii populare, au 
luat ființă asociații sportive puterni
ce, care numără mii de iubitori ai 
sportului, așa cum sînt cele de la 
Combinatul chimic și de la Combinatul 
de cauciuc din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (în fiecare activează 
peste 3 000 de membri UCFS), aso
ciația sportivă Viitorul de pe lîngă 
Uzina de fibre sintetice Relon-Săvi- 
nești, care are peste 2 000 de membri 
UCFS, Laminorul Roman cu peste 
1 500 de membri UCFS, C.I.L. Comă- 
nești cu peste 1 700 membri UCFS și 
multe altele.

Asociații puternice și bine consoli
date avem și în mediul sătesc. Pentru 
exemplificare notăm Avîntul Pîncești

ANI „llin 
DE PUTERNIC
AVINT SPORTIV

Importante succese au fost obținute 
în acești ani în continua dezvoltare a 
activității sportive de mase. Organizate 
din ce în ce mai bine, datorită expe
rienței acumulate și creșterii competen
tei cadrelor de activiști și tehnicieni, 
Competițiile de mase au cuprins de la 
un an la altul tot mai mulți partici
pant!. Să amintim doar de Sparta- 
chiada republicană, la startul căreia 
s-au aliniat peste 272 000 de concu- 
renți din regiunea noastră, și vom 
avea o imagine clară a avîntului spor
tiv înregistrat pe meleagurile noastre 
în anii 1960—1965.

cu aproape 6 000 mai mult decît cu 
5 ani în urmă. O creștere simțitoare 
s-a înregistrat și în ceea ce privește 
numărul sportivilor clasificați. Astfel, 
de la 42 de sportivi de categoria I în 
1960 s-a ajuns la 135, de Ia 126 de 
categoria a II-a la 1 150, iar de la 795 
de categoria a III-a la 5 151.

jăm să muncim cu însuflețire, să dă- 
ruim întreaga noastră capacitate pen
tru îndeplinirea importantelor sarcini 
trasate de partid mișcării sportive.

ION BORDEA 
președintele consiliului regional UCFS 

Bacău

Fruntași în competițiile de mase

ALEXANDRU RADUCU

îl cunosc foarte mulți sportivi, 
antrenori și activiști sportivi plo- 
ieșteni. E și firesc. Lucrează în 
sport, ca activist obștesc, din a- 
nul 1949. De 16 ani, în orele li
bere, Alexandru Răducu este pre
zent la sediul consiliului regional 
UCFS, în asociațiile sportive, pe 
terenurile de sport.

Lui Alexandru Răducu i-a plă
cut voleiul. Și de ani de zile 
„slujește" acest sport, se strădu
iește să-l popularizeze cit mai 
mult în masa tineretului ploieș
tean, devenind un neobosit pro
pagandist și organizator.

în 1949 activa în secția de volei 
a clubului Flacăra Ploiești, apoi 
la Energia. în 1955 a fost ales în 
comisia orășenească.

Astăzi Alexandru Răducu este 
secretarul comisiei regionale de 
volei, muncește cu același entu
ziasm, este prezent totdeauna a- 
colo unde problemele voleiului 
ploieștean trebuie rezolvate. Iată 
de ce economistul Trustului de 
Foraj extracție Ploiești — eviden
țiat în producție, cu portretul la 
panoul de onoare — este iubit și 
apreciat de sportivii ploieșteni, de 
toți acei care au îndrăgit sportul 
din această regiune.

Alexandru Răducu este un har
nic și entuziast activist obștesc.

— C. A. —

Spartachiada de vară a tineretului, ca și celelalte manifestații sportive 
de mase, mobilizează la startul întrecerilor mase largi de iubitori ai 
sportului. Intrecerile — așa cum se vede și in fotografia noastră •— 

sînt urmărite cu interes de numeroși spectatori

Muncind cu entuziasm, colectivul 
fabricii de produse zaharoase „Dez
robirea" din Brașov a obținut suc
cese deosebite în întâmpinarea celui 
de al IV-lea Congres al partidului. 
De la an la an, fabrica noastră s-a 
dezvoltat, procesul de producție ri- 
dieîndu-se la un nivel înalt, iar pro
dusele cu emblema „Dezrobirea Bra
șov" fiind apreciate și peste hota
rele țării.

O dată cu dezvoltarea întreprinde
rii, care a fost dotată cu utilaj nou 
și modern, în fabrică a luat amploare -susținută 
și activitatea sportivă. Tot mal mulți 
muncitori doresc să facă sport, să-și 
petreacă timpul liber pe stadioane și 
în sălile de sport- Acest lucru s-a 
văzut îndeosebi cu prilejul diferite
lor competiții republicane și locale, 
la care sportivii asociației „Dezrobi
rea" au fost mereu prezenți în pri
mele rînduri- O mărturie a creșterii 
măiestriei lor sportive este și locul 
I ocupat pe orașul Brașov în cadrul 
Spartachiadei republicane de anul 
trecut.

Peste 600 de tineri și vîrstnici sînt 
angrenați într-o continuă activitate 
sportivă în cele 7 secții pe ramură 
de sport ale asociației. în fabrică lu
crează un mare număr de femei, și 
în consecință a existat o deosebită 
preocupare pentru atragerea lor în 
activitatea 
cei 659 de 
femei. în 
numeroase 
cui de muncă. Voi aminti, de 
de maestra sportului Maria 
nescu, fruntașă în întrecerea 
listă pe anul 1964 și evidențiată în 
toate lunile din acest an. Ea este la 
fel de harnică și în procesul de in-

sportivă. Urmarea: 
membri ai UCFS, 400 
rîndul sportivelor 
tinere evidențiate

din
sînt 
sînt 

la lo- 
pildă, 
Ștefă- 
socia-

struire sportivă, cîștigînd 
campionat republican de 
Maria Ștefănescu a atras în 
ramură de sport foarte multe 
De altfel, mîine multe fete din secția 
de ciclism vor fi prezente la cea de 
a doua ediție a competiției dotată cu 
„Cupa Dezrobirea", organizată în în
tâmpinarea Congresului partidului.

Consiliul asociației, îndrumat 
comitetul de partid și sprijinit 
comitetul sindioal și U.T.M., a reușit 
să antreneze pe tinerii noștri într-o 

activitate competițională. 
Campionatul asociației la tenis de 
masă, șah, tir și fotbal se bucură de 
o largă participare, ca să nu mai 
vorbim de turism, unde se înregis
trează înscrieri masive. Și dacă la 
acestea adăugăm faptul că la ora ac
tuală avem peste 200 de purtători ai 
Insignei de polisportiv și mai mult 
de 100 de tineri cu 3—4 norme înde
plinite, se poate vedea că sportul a 
devenit un bun prieten al muncitori
lor din fabrica 
cînd dragostea salaxiaților 
pentru sport, avem convingerea 
în viitor vom atrage un număr 
mai mare de tineri și vîrstnici în 
ferite concursuri sportive. Vom 
corda tot sprijinul consiliului asocia
ției în îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin în acțiunea de dezvoltare con
tinuă a activității sportive, 
să 
în 
în

ultimul 
ciclism, 
această 
colege.

de 
de

Dezrobirea". Cunos- 
noștri 

că 
tot 
di- 
a-

dornicii 
ne menținem poziția de fruntași 
competițiile de mase desfășurate 
orașul Brașov.

Inq. ION MOAȘA 
directorul fabricii de produse 

zaharoase «Dezrobirea“-Brașov

Ing. TRAIAN BOBEANU

Fostul motociclist Traian Bobea
nu nu și-a uitat pasiunea din anii 
primei... tinereți. La 38 de ani, 
ing. Traian Bobeanu de la uzi
nele Steagul roșu din Brașov se 
ocupă cu aceeași dragoste de 
sportul cu motor. Este adevărat, 
nu se prezintă la start. Dar, pre
ședintele secției de motociclism de 
la Steagul roșu se îngrijește ca 
tinerii sportivi ai acestei uzine să 
participe la întreceri, să se pre
gătească cu sîrguință, să obțină 
succese. Și dacă la cele mai mari 
întreceri interne se remarcă spor
tivi ca Puiu Ovidiu, O. Ștefani, 
C. Pescaru, Gh. Munteanu și al
ții, iar în loturile republicane sînt 
selecționați tot mai des sportivi 
de la Steagul roșu, o parte din 
contribuție o are și activistul obș
tesc ing. Traian Bobeanu. O re
cunoaștere a susținutei activități 
pe care o desfășoară în activita
tea sportului cu motor este și 
faptul că a fost ales în funcția 
de vicepreședinte al Federației 
Române de Motociclism.



DRAPELUL

rATRIEI NOASTRE SOCIALISTE - 

PE CEL MAI ÎNALT CATARG!

„Mișcarea noastră sportivă dispune de condiții materiale corespunzătoare, de 
sportivi talentați, hotărîți și capabili să urce cele mai înalte culmi ale măiestriei. Ea 
poate și trebuie să obțină în toate ramurile de sport rezultate la nivelul celor mai 
valoroase performanțe mondiale". *

JOin Salutul C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri adresat primei Conferințe pe țară a Uniunii de Cultură 
Fizică și Spor’).

Pe stadioanele și în sălile de sport din Paris, Mos- 
ova, Buenos Aires, Yokohama, Bruxelles, Tokio și din 
Ite mari orașe ale lumii, sportivii romîni au cucerit 
1 ultimii ani, continuînd linia succeselor obținute după 
liberare, nenumărate victorii internaționale. Zeci de mii 
o spectatori au aplaudat evoluția și performanțele spor- 
vllor din Republica Populară Română, au privit cum 
rapelul nostru se înălța pe cel mai înalt catarg.
Albumul Victoriilor noastre sportive din ultimul timp 

iprinde multe file de aur.
La handbal, sportivii români — atit băieții cît și fete- 
— continuă să fie primii din lume. La sporturile nau

tice reprezentanții Republicii noastre au cucerit titluri 
de campioni mondiali, au obținut medalii de aur, argint 
și bronz. La volei, tenis de masă și rugbi, sportivii 
noștri s-au impus în întrecerile pentru „Cupa campioni
lor europeni". La tir, la lupte și în multe alte sporturi, 
reprezentanții României au făcut să se vorbească despre 
ei, despre nivelul ridicat al mișcării de cultură lizică 
și sport din patria noastră.

în pagina de față reconstituim, în imagini, cîteva mo
mente semnificative din drumul bogat în succese pe 
care sportul românesc l-a parcurs în ultimii ani, sub 
conducerea și cu sprijinul permanent al partidului.

Din „recolta sportivă" a anului 
1905: „Cupa campionilor euro
peni" la handbal In 7.

Cu cit a fost lupta mai dlrză, 
cu atit satisfacția victoriei este 
mai mare. O vedem pe chipurile 
jucătorilor noștri care, deși poartă 
amprenta efortului, strălucesc de 
bucuria de a fi adus patriei o 
nouă cunună de lauri.

Un nou titlu de campion mon
dial la lupte 1 L-a cucerit Ion Cer
nea, la Tampere, adăugind Încă 
un diamant la strălucitoarea și 
voiniceasca centură a lui Baba 
Novac.

Buchetele de trandafiri și bujori 
primjte la Înapoierea pe pămlntul 
patriei emoționează pe curajosul 
nostru luptător. Au fost oferite din 
partea miilor de iubitori ai aces
tui sport al curajului și bărbăției.

La Bruxelles, voleibaliștii de la 
Rapid au cucerit pentru a 3-a oară 
„Cupa campionilor europeni", Ia- 
tă-i la Întoarcerea In patrie, pe 
aeroportul Băneasa, zlmbind feri

ciți. Au toate motivele 1

La Tokio, ca și la Roma, „blonda 
româncă" — așa cum o numesc 
ziarele din lumea Întreagă pe fo- 
landa Balaș — a urcat pe cea mai 
Înaltă treaptă a podiumului de 
onoare. O performantă pe care pu
ține sportive o au In palmaresul 
lor, in albumul pe care 11 vor răs

foi cu emoție peste ani...

Trofee de la Jajce... Șase titluri 
de campioni mondiali 1 Eroii aces
tui răsunător succes: Ivănescu, 
Nicoară, Ivanov, Iacovici, Ismarl- 

ciuc—Sidorov, Vernescu

Florin Gheorghiu. La 16 ani, campion național.
La 20, campion mondial de juniori. Astăzi, maestru 
internațional la șah.

Victorie! Tînăra atletă Mihaela Peneț cucerește 
medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokio. Bucu
rie și emoție pe deplin justificate.

Ecaterina lenei? și Ileana Drimbă.
Două tinere reprezentante ale scrimei romanești.
Locul 1 și 2 la campionatele mondiale de scrimă 

pentru tineret de la Rotterdam.
Un succes deosebit, care subliniază condițiile mi

nunate create In (ara noastră dezvoltării aptitudini
lor fizice ale tinerelului.



45 de minute cu Ivansuc
Recent aureolat cu o nouă glorie — 

cucerirea „Cupei R. P. Române" — 
apreciatul fotbal clujean este renu
mit în țara noastră și pentru un feno
men fotbalistic devenit cu timpul o 
respectabilă tradiție : tradiția fotbaliș
tilor-medici. De-a lungul anilor, în 
orașul de pe malul Someșului, zeci de 
tineri au slujit ou aceeași credință lui 
Escuiap și... balonului rotund, zeul mo
dern al stadioanelor. Dri galeria 
acestora ne amintim, desigur, de 
Vigu, Joja, Medica, Zahan, Cora- 
cu, Luca etc, foste stele ale fotbalului 
clujean, azi medici cu vechi state de 
serviciu.

Cu Z. Ivansuc, talentata extremă a 
Științei Cluj de azi, ultimul „produs* 
din seria fotbaliștilor clujeni urmași 
ai lui Hipocrate, am discutat mai zi
lele trecute vreme de o... repriză.

Reproduc din discuție răspunsurile 
date de fotbalistul clujean la urmă
toarele 5 întrebări :

fotbalist sau celei de student medici
nist ?

— îmi place și mi-a plăcut întot
deauna foarte mult fotbalul. Medicina 
a ocupat însă locul nr. 1 în ordinea 
preocupărilor mele din ultimii șase 
ani așa că am scurtat uneori ipostaza 
fotbalistului sacrificînd-o în folosul 
medicinistului. Nu regret de loc. Am 
învățat o meserie recunoscută ca foar
te grea, iar pe plan fotbalistic sper 
să recîștig ceva din terenul pierdut.

4. Aceste ultime cuvinte pot fi in
terpretate și ca un aviz... pentru 
echipa națională ?

— Da, acesta este sensul. Nu vreau 
să par lipsit de modestie, dar așa cum 
alături de numele lui Pîrcălab, pe care 
de altfel îi admir, au apărut numele 
lui Sorin Avram și Năsturescu, contra- 
candidați cu valoare și șanse, cred că 
poate să apară și numele lui.. Ivansuc.

5. Așadar, proiecte pentru viitor ?
— Profesionale — ele rămîn pe

Se pare că portarul albanez Topi nu mai poate interveni și mingea se va 
opri in plasă. Numai că Oblernenco a șutat pe lingă bară... (Fază din meciul 

Rapid București — 17 Nandori Tirana, 3—1)
Foto : T. Roibu

PRONOSPORT
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PRONOSPORT
Deși campionatul de fotbal a luat 

un binemeritat repaus, totuși amato
rii sportului cu balonul rotund din 
țara noastră au ocazia să urmărească 
desfășurarea primei etape din cadrul 
Cupei de Vară, etapă care de altfel 
alcătuiește și programul concursului 

i Pronosport nr. 29 de inline duminică 
18 iulie 196.5.

Vă prezentăm acum programul con
cursului PRONOSPORT nr. 30 de du
minică 25 iulie 1965:
Textila Buhuși — C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul p. Neamț — Difiamo Bacău 
Rapid Mizil — Flacăra Moreni 
Poiana Cimpina — Metalul Tîrgoviște 
Gaz metan Mediaș — Faianța Sighișoara 
Textila Sf. Gheorghe — C.S.M. Sibiu 
Jiul Petrila — Minerul Deva 
Metalul Hunedoara — Minerul Lupeni 
A.S. Aiud — Industria strmel C. Turzt 
Clujeana Cluj — Arleșul Turda 
C.S.M Reșița — C.F.R. Arad
Vagonul Arad — Electromotor Timișoara

1. Unde și la ce vîrstă v-ați întîlnit 
pentru prima dată cu mingea de fot
bal ?

— în lunca Pomostului, la Reșița, la 
vîrsta de 7 ani.

2. Cînd ați debutat la Știința Cluj ?
— în 1959, cînd am „debutat" și la 

facultatea de medicină.
3. Pentru că am ajuns la paralela 

medicină-fotbal, cărei ipostaze i-ați 
acordat mai multă atenție, celei de

locul întîi — să-mi fac meseria așa 
cum trebuie, iar sportive, „forțarea" 
porții echipei naționale unde do
resc, și voi munci pentru acest lucru, 
să-mi cîștig un loc de titular.

Proiecte frumoase, perfect realizabile 
după părerea noastră, și a căror îm
plinire i-o dorim.

Interviu luat de
MARIUS POPESCU

Alte rezultate din „Cupa juniorilor"
MEDIAȘ (prin telefon). In a doua 

zi a „Cupei juniorilor" s-au înregis
trat următoarele rezultate:

SERIA I: Brașov—Argeș 0—0, Hu
nedoara—Crișana 2—1 (1—0).

SERIA A II-A: Dobrogea—Galați 
2—1 (0—1), Ploiești—Iași 2—1 (0—0).

SERIA A III-A: Bacău—Cluj 0—0, 
Banat—Maramureș 2—0 (1—0).

SERIA A IV-A: reg. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară—reg. București 2—1 
(1—1), reg. Oltenia—orașul București 
2—2 (I—1).

Z. RÎȘNOVEANU - coresp.

Cernu More Varna și Farul Constanța conduc 
in cele două serii ale „Cupei balcanice"
In „Cupa balcanică" s-au mai dis

putat o serie de meciuri ale căror 
rezultate nu au fost adăugate în cla
samentele seriilor respective. Astfel, 
în prima serie au avut loc următoa
rele 7 partide: Rapid București — 
Cerno More Varna 2—0 și 1—3, Ra
pid București — 17 Nandori Tirana 
3—1, Cerno More Varna — Besiktas 
Istanbul 1—1, Cerno More Varna — 
17 Nandori Tirana 0—0 și 1—0, Be- 
s'ktas Istanbul — 17 Nandori Ti
rana 1—1. în urma acestor rezultate 
clasamentul seriei se prezintă astfel:

1. Cerno More Vama
2. Rapid Buc.
3. Besiktas Istanbul
4. 17 Nandori Tirana

Rapid mal are de

5 2 2 1.5:4 6
3 2 0 1 6:4 4
2 0 2 0 2:2 2
4 0 2 2 2:5 2

jucat ambele
meciuri cu Besiktas Istanbul și re
turul partidei cu formația 17 Nan
dori, la Tirana.

în seria a Il-a, Farul Constanța con
duce autoritar în urma rezultatelor pe 
care le-a înregistrat: Farul—Vardar 
Skoplje 4-0 și 1-0, Farul Constanța — 
Spartak Plovdiv 1-1 și 1-0. Iată cele
lalte rezultate: Olimpiakos Pireu — 
Spartak Plovdiv 3—1 și Spartak Plov
div — Vardar Skoplje 3—0 și 3—1. 
Iată clasamentul :

CARNET COMPETITIONAL 1. Farul Constanța
2. Spartak Plovdiv
3. Olimpiaros Pireu
4. Vardar Skoplje

4 3 1 0 7: 1 7
5 2 1 2 8: 6 5
1 1 0 0 3: 1 2
4004 1:11 0

20 AUTOTURISME IA TRAGERE/ 
SPECIALA LOTO DIN 23 IULIE

Joi seara se închide vînzarea la tra 
gerea specială LOTO din 23 iulie 
care atribuie 20 AUTOTURISME, di 
care 10 pentru două numere. Mărcii 
autoturismelor ce se vor „atribui sînt 
1 „FIAT 1100 F", 1 „WARTBURG 
LUX“, 1 „SKODA-OCTAVIA", 
„FIAT 850“, 1 „WARTBURG-STAN 
DARD“, 3 „FIAT 600“ și 12 „TRA 
BANT-COMBI".

în afara acestor premii se mai atri 
buie: excursii în U.R.S.S. pe i tineri; 
riul Kiev-Leningrad-Moscova, frigider< 
televizoare, pioupuri, ceasornice ș.a.

Se extrag 67 de numere.

13 numere pentru premiile obișnui! 
în bani pe opt categorii și două pr< 
mii suplimentare;

54 de numere pentru premiile st 
plimentare în obiecte și bani.

Un lucru demn de remarcat esi 
acela că se pot cîștiga minimum 1 
AUTOTURISME la extragerile de 
numere.

BOX BASCHET
Așa cum am mai anunțat, Farul 

Constanta mai are de jucat doar cele 
două partide cu Olimpiakos Pireu.

Numeroase întreceri
DUPĂ încheierea campionatelor individuale de box, 

pugiliștii noștri fruntași nu și-au luat, așa cum s-ar 
crede, vacanta. Lotul primei reprezentative a plecat 
la Constanța, unde își continuă pregătirile în ve
derea partidei cu selecționata R.S.F. Iugoslavia. Me
ciul va avea loc la Constanta, la data de 31 iulie. 
Din lot fac parte : Carol Pop și Ion Otvoș — muscă 
(Ciucă ne-a anunțat că nu mai boxează la categoria 
muscă), Nicolae Puiu fcocoș), Nicolae Moldovan și 
Constantin Crudu (pană), Vasile Antoniu (semiușoa- 
ră), Ion Dinu (ușoară), Ion Pițu (semimijlocie), Ion 
Covaci și Vasile Dobre (mijlocie mică), Ion Olleanu 
și Harmudt Leov (mijlocie), Ion Monea (semigrea) și 
Vasile Mariutan (grea). întrecerea dintre pugiliștii 
noștri și cei iugoslavi este așteptată cu mult interes 
de iubitorii acestui sport. în partida de anul trecut, 
disputată la Belgrad, rezultatul a fost egal : 5—5. 
Antrenorii care pregătesc lotul sînt Ion Popa și Ion 
Chiriac.

SELECȚIONATA noastră de juniori susține mai 
multe întîlniri amicale, la sfîrșitul lunii iulie și înce
putul lunii august. Meciurile cu selecționata de ju
niori a R. P. Ungare vor avea loc la Arad și Timi
șoara, în zilele de 27 și, respectiv, 29 iulie. Pentru 
întîlnirile cu juniorii din R. P. Bulgaria, reprezenta
tiva noastră se va deplasa la Sofia, unde va susține 
două meciuri, în zilele de 9 și 11 august.

Din lotul de juniori (pregătit de antrenorii Petre 
Pop, Ștefan Iordache și Eugen Furesz) fac parte o 
serie de tineri talentați, care s-au evidențiat cu oca
zia campionatelor individuale. Dintre aceștia notăm : 
I. Mageri, Gb. Ene, L Brihac, AI. Popa, C. Cocîrlea, 
N. Maniță, I. Alexe etc.

ÎN SFlRȘIT, în zilele de 7 și 9 august, Ia București 
și, respectiv, Constanța, formația campioană a țării 

( noastre — Dinamo — va primi replica boxerilor ita
lieni, de la Sempre Avânți.

Surprize în campionatul juniorilor
TG. MUREȘ, 17 (prin telefon de la trimisul nostru), 

întrecerile din cadrul turneului final al campionatului 
republican' de juniori la baschet au continuat să se 
dispute în localitate, în mijlocul unui interes cres- 
cînd. Atenția iubitorilor de sport din acest oraș se 
îndreaptă, în mod deosebit, spre turneul masculin, 
în cadrul căruia surprizele se „țin lanț" și unde nu 
mai puțin de patru formații au șanse egale de a se 
clasa pe primul loc. Cea mai frumoasă performantă a 
fost obținută de formația S.S.E. Oradea, care a reu
șit să întreacă pe Dinamo București, după un joc 
foarte frumos. Dinamoviștii au condus o bună parte 
din timp, dar echipa orădeană, mai calmă, a acționat 
organizat în final, cîștigînd pe merit.

Extrem de palpitant a fost și meciul care a opus 
echipele S.S.E. din București și Piatra Neamț. Tinerii 
baschetbaliști moldoveni au jucat cu mult elan, con
duci nd în cea mai mare parte a timpului. Ei au fost 
însă nevoiți să cedeze în final Ia o diferență mi
nimă. în urma acestor rezultate în cursa penlru titlu 
au mai rămas Aurul Brad și Șc. medie nr. 2 Tg. 
Mureș (singurele neînvinse), precum și S.S.E. Oradea 
și S.S.E. București.

în întrecerea feminină, așa cum am mai arătat, 
se detașează două formații: S.S.E. București și S.S.E. 
Brașov, care pînă la ora actuală sînt neînvinse. Tre
buie însă să precizăm că, în general, calitatea parti
delor feminine este mai modestă, situîndu-se sub 
nivelul celei din partidele masculine.

Rezultate tehnice : FEMININ : Rapid — S.S.E. Plo
iești 58—48 (19—29), S.S.E. Brașov — S.S.E. Oradea 
65-—39 (35—19), Șc. medie nr. 2 Tg. Mureș — S. S. E. 
Oradea 70—29 (33—14); MASCULIN : Șc. medie nr. 
2 Tg. Mureș — S.S.E. Piatra Neamț 58—48 (31—21), 
S.S.E. București — S.S.E. Piatra Neamț 60—57 (24—. 
26), S.S.E. Oradea — Dinamo București 71—65 
(35—31).

ADRIAN VASIL1U

Ultimele două meciuri din barajul 
pentru categoria C

Mîine, la Strehaia și la Copșa 
Mică se dispută ultimele partide din 
cadrul barajului pentru promovarea 
în categoria C. La Strehaia, echipa 
locală Progresul, campioana regiunii 
Oltenia, întîlnește pe Știința Petro- 
șeni, campioana regiunii Hunedoara, 
care duminica trecută a cîștigat cu 
2—0, la Copșa Mică. Formatiti Meta
lul, campioana regiunii Brașov, întil- 
nește în al doilea meci pe C.I.I. 
Gherla, campioana regiunii Cluj. Rea
mintim că în primul joc, disputat 
la Gherla, Metalul Gopșa Mică a cîș
tigat cu 2—0.

BRIGADA DE ARBITRI ROMÂNI LA 
UN MECI ÎN CAMPIONATUL BULGAR

Federația bulgară de fotbal, prin co
legiul ei de arbitri, a solicitat forului 
respectiv din tara noastră o brigadă 
de arbitri pentru un meci „cheie" care 
se dispută duminică în campionatul 
R. B. Bulgaria. în acest scop au ple
cat aseară, spre Sofia arbitrii N. Mi- 
hăijescu (care va conduce la centru), 
Gh. Popovici și A. Bentu.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport r 
28 din 11 iulie 1965:

Categoria I 3 variante a 10370 1
Categoria a II-a 118 variante a 3 

lei,
Categoria a III-a 999 variante a 

foi.

La tragerea Loto din 16 iulie IE 
au fost extrase din urnă următoari 
numere :

13 11 10 70 27 19 76 15 7 31

Premii suplimentare : 88 15 25

Fond de premii : 781.553 lei.
Tragerea următoare, tragere spec 

lă, va avea loc în București.
Rubrică redactată de Loto-Pro. 

sport.

| MOTOCROS |

ULTIMA ETAPĂ

A CAMPIONATULUI JĂRII
Orașul Suceava găzduiește mîine 

dimineață, începînd de la ora 10, 
actul final al campionatului repu
blican de motocros și al „Cupei 
F.R.M.* Situația în clasamentul cla
sei 175 cmc (Cupă) și 250 cmc 
(campionat) este clară, învingătorii

fiind cunoscuți încă de pe acum. M 
Dănescu (Steaua) la 250 cmc și D. 
Ionescu (Dinamo) la 175 cmc au 
un avans apreciabil, care îi pune la 
adăpost de orice surprize. în 
schimb, la clasele 500 cmc și 125 
cmc situația este incertă pentru li
deri. Astfel, la 500 cmc, deși Gh. 
Ion (Steaua) conduce cu patru punc
te față de al doilea clasat, el nu 
este scutit de emoții și va trebui 
să-și apere poziția de atacurile lui 
E. Keresteș (Steaua) și O. Puiu (Șt. 
r. Bv.). La 125 cmc, diferența 
dintre primii doi clasați este de 
numai un punct și acest fapt va 
da un pius de interes luptei din
tre cei doi dinamoviști, N. Dumi-

trache și D. Matei. Iată acum cla
samentele înaintea ultimei etape : 
250 CMC — 1. M. Dănescu 30 p, 
2. Tr. Macarie (Dinamo) 18 p, 3. 
Cr. Doviț (Met. 23 Aug.) 12 p, 4. 
Al. Șuier (Steaua) 11 p, 5—6. 
M. Pop (Dinamo) și P. Paxiuo 
(Steaua) 7 p ; 500 CMC — I. Gh. 
Ion 22 p, 2. E. Keresteș 18 p, 3. 
O. Puiu 15 p, 4. O. Ștefani (Șt. r. 
Bv.) 14 p, 5. E. Seiler (Met. 23 
Aug.) 13 p, fi. V. Sabo (Dinamo) 
7 p ; 125 CMC — I. N. Dumitra- 
che 27 p. 2. D. Matei 26 p, 3. 
D. Luca (Steaua) 14 p ; 175 CMC 
— 1. D. Ionescu 24 p, 2. Tr. Moașa 
(Șt. r. Bv.) 12 p, 3. Gh. Munteanu 
(Șt. r. Bv.) 10 p.

La cinematograful „Patria“,
1 în cadrul zilelor filmului românesc, ruleară

CARTIERUL VESELIEI
Scenariul: IOAN GRIGORESGU, MANOLE MARCUS
Regia : MANOLE MARCUS

cut: MARIA CLARA SEBOK, ADRIAN MORARU, TANȚI COCE/ 
TOMA CARAGIU, VIORICA FARKAȘ, ILARION CIOBANU

in completare scurt metrajul

LECȚIE DE INFINIT *
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI AL. SAHIA



unește

Poetul Al. Macedonski 
un pasionat cicloturist

Calistrat Hogaș, Barbu 
Ștefănescu Delavrancea și 
Al. Vlăhuță sînt nume bine
cunoscute de pasionați tu
riști de la sfîrșitul veacu
lui trecut. Cine nu a gus
tat pagii» din „România 
pitorească" a lui Vlahuță 
— acest neobosit cutreieră
tor al meleagurilor noa
stre —, sau nu s-a aplecat 
cu interes asupra povesti
rii „In munții Neamțului** 
a lui Hogaș.

Alături de acești pionieri 
ai turismului din tara noa
stră, este cazul să-l așezăm 
și pe poetul Alexandru 
Macedonski. Acesta, însă, 
se înscrie în rîndurile dru
meților pe două roți — 
cicloturiștii —, fiind auto
rul unui temerar raid ve- 
locipedic: București — Bra
șov — București. Raidul a 
fost efectuat în ultimul 
deceniu al veacului trecut, 
în tovărășia mai junelui 
său amic, Constantin Can
tilli, cunoscut velocipedist 
de atunci, publicist, poet si 
dramaturg.

Despre acest raid, senza
țional la vremea lui, C. 
Cantilli a publicat o bro
șură în prefața căreia Al. 
Macedonski mărturisește ed 
„nemaivrînd să încalece 
pegasul" a încălecat velo- 
t;ipedul. A făcut lucrul 
acesta la vîrsta de 40 de 
ani, într-o vreme în care 
sportul era considerat „un 
lucru neserios" și, mai ales, 
dăunător sănătății. Poetul 
s-a arătat un pasionat a- 
dept al cicloturismului, de 
vreme ce s-a încumetat la 
un drum atît de lung și 
anevoios. Un drum pe 
care nu-l putea face „la 
prima ieșire", ci în urma 
unei pregătiri, unui antre
nament, care presupunea 
un minimum de ieșiri pre
gătitoare. Și, vom vedea, 
poetul a pedalat, nu 
glumă.

Iată ce notează Mace
donski, în prefața amintită, 
privitor la înclinarea sa 
spre turism : „simt o nes
pusă mulțumire să mă duo 
de-a lungul drumurilor, să 
cutreier cîmpii si codri si 
să uit de mișelia, grijile si 
mizeriile orașului**.

Se simte și în aceste cî- 
teva rînduri, pe care le-am 
reprodus, fondul condeie
rului nemulțumit de „bine
facerile" orînduirii de a- 
tunci, și care găsea, în pe
regrinările sale turistice, o 
e'uada» w din neplăcerile co
tidiene. De altfel, Mace
donski, poet cu vederi pro
gresiste, avea să sufere de 
pe urma scrisului său, care 
nu era pe placul clasei 
suprapuse.

Și iată-i, așadar, pe cei 
doi cicloturiști pornind la 
drum în ziua de 20 noiem
brie 1894, de la „Capul Po
dului" (Piața Victoriei de 
azi) la ora 6 și jumătate 
dimineața, spre a parcurge 
distanța București — Bra
șov, 172 km.

C. Cantilli, pe care pre
sa timpului îl lua în pri
mire că tulbură cu veloci- 
pedul său promenada boie
rimii pe „Podul Mogo- 
șoaia" (Calea Victoriei de 
azi, arteră pavată, pe a- 
tunci, cu lemn) povestește 

■'e larg, în broșura sa, în
drăzneață călătorie sporti
vă. El amintește de „vîjîi- 
tul pneumaticelor : goana 
celor două năluci: zborul 
velocipedelor; mersul șuie
rător al roatelor, șoseaua 
care se întindea mereu îna
inte, albă și prăfuită, me
reu aluneeînd dinaintea o- 
chilor, ca o bandă de ca
tifea cenușie a cărei extre
mitate se pierde în bru
ma albăstrie a depărtări- 
lor“...

Povestirea e plină de 
imagini frumoase, poetice, 
alcătuind — de fapt — o 
entuziastă pledoarie pentru 
drumeție. Călătoria a fost 
presărată cu numeroase pe
ripeții, inerente adepților 
sportului cu pedale de a- 
cum șase, șapte decenii. 
Prin sate, femeile se cru
ceau privind uluite la cele 
două „curioase arătări", co- 
oțate pe și mai curioasele 
\r velocipede; cîinii se ți

neau liotă după ei $i mai, 
mai să-i dărîme, dacă nu 
s-ar fi apărat cu nelipsita 
biciușcă, prinsă la ghidon. 
Uneori, țăranii le adresau 
vorbe de ocară, iar copiii

aruncau cu pietre după ei. 
Lucruri „gustate" din plin 
de către pionierii ciclismu
lui la noi, pînă acum 3—4 
decenii.

După 30 de kilometri de 
la plecare, cicloturiștii noș
tri au făcut primul popas 
la Tîncăbești. Trecuse o 
oră și jumătate de cînd 
părăsiseră Capitala. Deci, 
o medie orară de 20 km. 
Cifră de certă valoare, 
pentru anul 1894. ținind 
seama de starea șoselelor 
și, mai ales, de curioasele 
„aparate" cîntărind cîteva 
zeci de kilograme.

O mică gustare, și ei își 
reiau pedalajul ajungînd la 
Ploiești, la ora 10. Aci, o 
nouă haltă. Prilej pentru 
ploieșteni — în special ti
neret și copii — să se bulu
cească în jurul drumeților, 
privind cu admirație pe tu
riști și, cu multă curiozi
tate, „mașinile** lor.

După o jumătate de ceas, 
în care s-au reconfortat cu 
„o călugărească veche și 
icre de neuitat", Mace
donski și Cantilli au por
nit-o din nou la drum, o- 
prindu-se la Cîmpina. De 
aici și pînă la Sinaia, ei 
au mers pe o burniță sîcîi- 
toare și rece. (Să nu uităm 
data la care cicloturiștii 
s-au încumetat la drum : 
20 noiembrie, sfîrșit de 
toamnă).

Dar, se vede treaba că 
cicloturiștii nu-și propuse
seră numai o ieșire de a- 
grement, ci și o veritabilă 
performanță sportivă, căci 
iată-i întinzînd-o la drum, 
tot pe burniță, deși după- 
amiaza era pe sfîrșite. 
Seara se lăsase de-a bine- 
lea cînd au ajuns la gra
niță, în Predeal. Se înop- 
tase. înaintarea devenise 
foarte anevoioasă din cau
za întunericului — pe care 
cu greu îl străpungeau fe
linarele cu răpită ale velo
cipedelor — și, mai ales, 
din pricina șoselei noroioa
se. Mîinile înghețate abia 
mai stăpîneau ghidonul. 
Totuși, ei au coborît cu 
bine serpentinele spre Ti
miș și, în sfîrșit, iată că 
încep să se zărească lumi
nile orașului.

La Brașov, Macedonski 
nu șj^a dat numele adevă
rat. Se temea ca nu cumva

poliția austro-ungară, 
ind poate ceva despre sen
timentele lui antimonarhi
ce să-i facă șicane sau, 
cine știe, să fie învinuit ca 
„a adus revoluția pe velo- 
ciped"...

A doua zi, o mică raită 
prin oraș și, la ora 10,30 
„start" spre București. Din 
nou vremea a fost nefavo
rabilă. Intr-atît, îneît nu 
i-a lăsat să ajungă la Plo
iești, capătul etapei prevă
zut în itinerar. Au fost ne- 
voiți să înopteze la hanul 
„Cele două cîrciumi".

In ziua următoare, dru
mul spre Capitală a fost 
presărat cu numeroase de
fecțiuni mecanice, care 
le-au răpit timp. Pe dea
supra, s-a pornit și o vije
lie teribilă. înaintau anevo
ios, iar vîntul năpraznic 
din față mai să-i dea jos 
de pe velocipede. Luptînd 
din răsputeri cu intempe
riile, ei au ajuns la „Ca
pul Podului" pe înserat.

„în trei zile îndeplinisem 
cea mai extraordinară 
cursă din cîte s-au făcut 
pînă acum la noi. merge
rea la Brașov și retur" își 
încheie povestirea C. Can
tilli, acela care, un dece
niu mai tîrzlu, avea să e- 
fectueze, de unul singur, 
un temerar raid ciclist 
București — Paris. De data 
aceasta, pe o bicicletă de 
curse, ușoară.

EMIL IENCEC

99 DE DIPLOME!
Să facem prezentări- 

Gabriela Rusu și 
Maria Vaida. „Gabi" 
are 11 ani, iar „Marica" 
este cu un an mai mică.

Cîl de 
Gabriela 

ră

frumos executa 
Rusu o „sărifu- 
arlistică“ I

Ce le 
ră de vîrsta lor 
apropiată ? în 
rînd, pasiunea

în afa- 
atît de 
primul 
pentru

POȘTA MAGAZIN
învățătură. Atît una cîl 
și cealaltă au trecut «li
nia de sosire 
clase 
sport, 
două

a fiecărei 
pe locul întîi. în 
de asemenea, cele 

pioniere obțin suc 
remarcabile, dove 
aptitudini deosebi

te pentru gimnastică
Pregătindu-se în ca

drul clubului sportiv șco
lar Luceafărul, Gabrie
la Rusu și 
au început 
și emoțiile 
sportive. în 
ani au luat 
te concursurile de 
nastică organizate 
tru copii, fiind de 
care dată pe primul plan 
al întrecerilor. Gabriela 
a reușit să... aducă a- 
casă 45 de diplome (din
tre care 26 pentru locul 
I), în vreme ce Maria 
a obținut „doar“ 44 de

Maria Vaidu 
să cunoască 
competițiilor 
ultimii 
parte la

doi 
toa- 

gim- 
pen- 
fie-

ȘTIAȚI CA...
...Iolanda Balaș a cu

cerit de 
tiv titlul 
a țării 
înălțime?

Primul
gat în anul 1951 — 
vîrsta de 15 ani — 
o săritură de... 1,48 m.

14 ori consecu- 
de campioană 
la săritura în

titlu l-a cîști-

...Florin Gheorghiu a 
devenit campion la... pri
ma sa participare la cam
pionatul republican de 
șah? Faptul s-a întîm- 
plat în 1960, cînd Flo
rin Gheorghiu n-avea 
decât 16 ani.

Suplețe: Maria Vaida 
In „extensie"

EMIL POP, TURNU MĂ
GURELE, 1. Voleibalistul 
Horațiu Nicolau a susținut 
peste 300 de meciuri inter
naționale. Să vă spun un 

lui...secret: începuturile 
sportive sînt legate de ca
notaj și de atletism, 
suliță a aruncat ( . 
Ceea ce nu e puțin pen
tru un... voleibalist .’ 2.
Fostul antrenor al echipei 
Benfica. Elek Schwartz, nu 
este aceeași persoană cu 
Schwartz care a făcut a- 
ripă cu Dobay în urmă cu 

ani. Si nici măcar 
sînt ruae...

30 de 
nu

tea de asigurări. Nu-i în 
pagubă, vă asigur !

. La 
61,85.

GHINESCU, BOTENI. 
ascultăm cîteva melo- 
din albumul muzical

...Maria Diaconescu, su- 
lițașa noastră ur. 2, a 
fost „descoperită" cu pri
lejul unor întreceri șco
lare? Primul său record 
de junioare: 46,19.

diplome (20 pentru lo
cul I). De altfel, e nor
mal : nu e Gabriela cu 
un an mai mare ?

Amîndouă se pregă
tesc — în continuare — 
cu multă ambiție, con
știente că la gimnastică, 
mai mult poate decît la 
alte sporturi, rezultatele 
nu vin imediat. Dar. . . 
vin. Bineînțeles, dacă 
muncești, dacă lupți pen
tru ele !

M. BOGDAN, VATRA 
DORNEI. Pe marginea fap
tului că echipa de fotbal 
Minobradul din orașul dv. 
lupta pentru promovarea 

în categoria C, ați „ticluit” 
o epigramă:

Nu vă doresc mai știu eu 
ce.

Doar bine să jucați amici, 
Ca „Bradul nost.ru“ de aici 
Sâ fie „transplantat" în...

„C”.
Si a fost î

I.
Să
dii ___
alcătuit de dv.:

Dinamo București: TRĂ
IESC o ZI frumoasa.

Rapid : LA UN PAS DE 
FERICIRE.

Steaua :
ACELAȘI
TADAT’...

Steagul
EȘTI ? CINE-MI 
CINE-MI EȘTI ?

Știința Cluj ; SERENADA 
TINEREȚII.

Știința Craiova : CE NO
ROC AM AVUT.

Minerul Baia Mare 
SARICA MUTA-ȚI 
BUL.

Progresul ; BAT 
DRUMUL CĂTRE TINE.

TE-ASTEPT PE- 
DRUM---- ------DE AL-
roșu : CINE-MI 

EȘTI ?

: PA- 
CUI-

IAR

ANDREI REGNEH,
ARAD. 1. Pentru a fi gol, 
mingea trebuie să depă
șească linia porții — în aer 
sau pe pămint — cu ÎN
TREAGA ei circumferință 
si, bineînțeles, să conside
re arbitrul că s-a Intîm- 
pfiat așa. Altfel... 2. Ce se 
ir timplă dacă un med de 
fotbal nu mai poate con
tinua din cauza unei ploi 
torențiale care creează 
condiții improprii de joc? 
Nu există o regulă genera
lă. La noi, regulamentul 
competițiilor fotbalistice 
prevede continuarea a 
doua zi a medului, din mi
nutul în care s-a întrerupt. 
Este o soluție justă.

TATAR GEZA, LIPOVA, 
Dintre competițiile fotba
listice internaționale des
chise echipelor de club, 
cele mai importante sini 
în ordine, următoarele: 
„Cupa campionilor euro
peni", „Cupa cupelor** și 
„Cupa orașelor tîrguri”. Am 
indicat această ierarhie, 
ținind seama de atracția 
pe care o exercită compe
tițiile respective, de numă
rul echipelor pe care le 
antrenează, de valoarea 
lor etc., etc. 
seamnă insă 
poate ivi 
Poate c-o

de
Asta nu în
că nu se 

o... contestație ! 
faceți chiar dv. .’

LAZAR
COMUNA ______ __________
atlet! au alergat 100 m In 
10 secunde: Harry (R. F. 
Germană), Jerome (Cana
da), Horacio Esteves (Ve
nezuela) si Bob Hayes 
(S.U.A.).

ALEXANDRU, 
HOZMAN. Patru

RADU HERBAY, BUCU
REȘTI. Aveți o memorie 
excelentă: răcind bilanțul 
anului 1955, ziarul „l’Equi- 
pe“ stabilea următoarea 
ierarhie in postul de inter- 
stinga: Kopa (Franța), Mi- 
lutinovicl (Iugoslavia), O- 
zon (România).

MIRCEA PROCA, TEIUȘ. 
„Cînd a suferit Dinamo 
București o înfrîngere la 
scor din partea rapidiști- 
lor In ediția 1948—49: 

5—2. Mă îndoiesc însă că 
victoria 
acum 16 
sola pe

aceasta obținută 
ani i-ar putea con- 
rapidiști !

DUMITRU VICTOR,
CRAIOVA. Picioarele lui 
Pele sînt asigurate. în ca
zul unei loviri grave care 
l-ar pune în imposibilita
te să mai joace fotbal, el 
primește cuvenita despă
gubire din partea societă
ții la care s-a asigurat și 
nicidecum de la clubul sau 
țara cu a cărei echipă s-a 
întîlnit. Nu este cazul însă 
să... compătimiți societa-

PETRE, BUZĂU.CUCU
Cite feluri de suturi exis
tă t Două — precise și im- 
predse ! în ce privește 
tehnica șutului, poziția pi
ctorului față de 
cestea nu pot fi 
intr-un răspuns 
rînduri la „Poșta
Cit explică antrenorii — și 
tot degeaba !

ION POȘTAȘU

balon, a- 
explicate 

de câteva 
Magazin"

prof. AURORA EBERT
Brașov

pe litoral:

GRAȚIE Șl MĂIESTRIE
Gimnastica artistică fe

minină a îneîntat întot
deauna prin grație și 
frumusețe. în întreaga 
țară, în școli și facul
tăți, zeci și zeci de mii 
de elevi și studenți fac 
parte din echipe sau an
sambluri de gimnastică 
artistică.

Cine nu-și amintește 
de grandiosul spectacol 
cultural-sportiv organi
zat anul trecut pe sta
dionul Republicii în cin
stea celei de a 20-a a- 
niversări a eliberării pa
triei noastre? Cine nu-și 
amintește repriza :

„Și școala este a tutu
ror", cînd pe gazonul 
verde, la lumina reflec
toarelor, au apărut, de
senate cu trupurile a su
te de tineri și tinere, fla
căra culturii și Ateneul, 
simbol al uriașei dezvol
tări culturale în cei peste 
20 de ani ? Dar de re
priza „Valsul patinato
rilor" și îndeosebi cea a 
micilor balerine, care au 
adus pe „mozaicul see ■ 
nei“ un parfum inedit 
de prospețime și gingă
șie ? Desigur, toți cei 
care am fost în acea sea- 

stadionul din

Dealul Spirii, vom
uita niciodată minuna
tele exerciții care au în- 
mănunchiat — armonios 
— tinerețea, grația și 
măiestria sportivă.

Iată, în fotografia de 
față, lotul republican de 
gimnastică artistică, fău
rind cu nespusă grație 
și meșteșug un crîmpei 
de exercițiu care, împle
tit cu altele, va da la 
iveală, cine știe, o te- 

din activitatea șen- 
sau studențească, 

muncă sau sport.

Imaginea de față, tri
misă de 
nostru V. 
Brașov, 
tă un loc 
pe litoral. Fotografia a 
fost făcută pe Valea Ră-

corespondentul 
Secăreanu din 
nu reprezin- 
nou descoperit

Foto :T. Roibu

cădăului, cu prilejul con
cursului internațional dc 

mo to cros la care au a- 
sistat 50.000 de specta
tori. în așteptarea între
cerilor, mulți dintre ei

au ținut să 
antrenament 
dare pentru 
la Mamaia, 
Eforie...

facă un.ii 
de acomo- 
plajele de 

Mangalia și

1102 maeștri ai sportului
La data de 1 iulie 1965 

mișcarea noastră sportivă 
număra 1 102 maeștri ai 
sportului. Cei mai mulți 
sînt la atletism: 121. Ur
mează tirul ou 90, ca
notajul cu 83, fotbalul 
71, aviația sportivă 
70, natație-polo cu
rugbi ou 61, handbal cu 
55, lupte cu 49, baschet 
cu 45, volei cu 41, șah și 
gimnastică câte 39 etc.

în ce privește numărul 
maeștrilor emeriți ai

Cil

cu
63,

sportului, la aceeași dată 
el era de 102. Cei mai 
mulți — cum era și de 
presupus — sînt la hand
bal: 35. Urmează rug- 
biul cu 12, voleiul cu 10, 

6,
cu
Și
3,

caiacul cu 8, canoe cu 
atletismul cu 6, tirul 
5, canotajul academic 
boxul cu 4, lupte ou
șahul și tenisul de masă 
cu 2, tenisul de oîmp, 
fotbalul, aviația sportivă, 
scrima, gimnastica și 
baschetul cu 1.



Azi, pe „Dinamo**, de la ora 18

Știința București- 
Grasshoppers Ziirich
Parcul sportiv Dinamo găzdu

iește astăzi prima întîlnire inter
națională din acest sezon la hand
bal în 7. Este vorba, cum se știe, 
de meciul pe care-1 susține, în 
cadrul turneului său în țara noas
tră, campioana Elveției — Grass
hoppers din Zurich, în compania 
Științei București. Oaspeții vor a-

Nica este considerat la ora actuală 
drept unul din cei mai buni jucători 
tineri, cu aruncări puternice de la 
9 m. In fotografie îl vedeți (in dreap
ta), trăgînd la poartă cu tot blocajul 

lui Oțetea (mijloc) și Jianu

linia o formație valoroasă, cuprin- 
zînd multi internaționali (Funk, 
Wettstein, R Landis, Dubler, Sei
ler, Palme, Schmidt etc ), precum 
și un norvegian (Gulden), de 32 

; de ori internațional la handbal și 
de 7 ori la fotbal, în echipa Nor- 
veqiei. în „CCE.", Grasshoppers 
a învins pe rînd pe ROC Flemal- 
lois (27—9), Atletico Madrid (20—- 
15) și Berliner SV (18—14 și 16— 
15) și a fost eliminat de Dinamo 
București.

Întîlnirea se anunță foarte inte
resantă și prin valoarea echipei 
Știința. De fapt, sub acest nume 

. joacă lotul nostru B, care cuprin
de pe: Bogolea, Penu (portari), 
Iacob, Nica, Oțelea, Goran, Ma
rinescu, Gațu, Paraschiv, Popescu, 
Coman, Roșescu, Savu și Gunesch.

ȘASE ECHIPE REPREZENTATIVE
LA SE» TURNEULUI
im^AWAE DE P0LB

OE LA BUCUREȘTI
în programul manifestațiilor 

sportive din săptămîna care urinea
ză, polo pe apă deține „capul de 
afiș": de miercuri și pînă dumi
nică (inclusiv) cochetul bazin din 
incinta parcului sportiv Dinamo 
găzduiește un turneu internațional 
la care participă șase echipe re
prezentative: Ungaria, multiplă 
campioană olimpică, Suedia, Ii. D. 
Germană, Cehoslovacia, România 
(seniori) și România (tineret).

în vederea acestui eveniment, 
cele două selecționate ale țării 
noastre se pregătesc intens la ba
zinul Dinamo. Seniorii, sub oondu- 
cerea antrenorului Carol Corcec, 
iar tineretul, sub supravegherea dr. 
Adalbert Szogr.

Iată loturile echipelor noastre: 
România (seniori): portari: Ștefă- 
nescu, Frățilă; fundași: Zalian, Fi- 
roiu. Cr. Novac; mijlocași. Szabo, 
Kroner, Mihăilescu; înaintași: Măr- 
oulescu, Gulineac, Grințescu, Româ
nia (tineret): portari: Cheța, Cis- 
zer; fundași; Popa. Pecsi; m^lo- 
cași: Țăranu, Zamfirescu; înaintași: 
Rusu, Leszai, Kari, Gheorghi, M. 
Popescu.

Meciurile, care vor începe la ora 
16,30. se vor desfășura după urmă
torul program: miercuri: Ungaria— 
România (tineret), Cehoslovacia 
România, R. D. Germană-—Suedia; 
joi Cehoslovacia—România (tine
ret), Ungaria—-Suedia, R. D. G.-— 
România; vineri: R.D.G.—Româ
nia (tineret), România—Suedia,
Ungaria—Cehoslovacia; SÎmbătă:
România—România (tineret). Ce
hoslovacia—Suedia, Ungaria—R.D. 
Germană; duminică: Suedia—Ro
mânia (tineret), R. D. Germană— 
Cehoslovacia, România—Ungaria.

Pregătirile sportivilor suedezi
pentru campionatele europene de caiac-canoe Iugoslavia învingătoare

CT<O>CIK\IH|l(l>ll M

16 (prin telex). Lotul reprezentativ 
al Suediei pentru cea de a Vll-a e- 
diție a campionatelor europene de 
caiac-canoe va fi alcătuit din sportivi 
de elită la această disciplină sportivă. 
Anul trecut, la Tokio, reprezentanții 
Suediei au repurtat frumoase succese 
la caiac-canoe, cîștigînd două medalii 
de aur (de altfel, singurele medalii 
ale Suediei la această ediție a J.O.) 
prin tînăxul Rolf Peterson, în vîrstă 
de 21 de ani, la caiac simplu 1000 m 
și prin dublul compus din Sven Sjo- 
delius și Gunnar Utterberg la proba 
de caiac 1000 m. De menționat și 
alțe rezultate remarcabile obținute de 
sportivii suedezi. Astfel, ei s-au cla
sat printre primii 6 în încă 4 probe 
ale Olimpiadei.

Toate aceste rezultate prezintă căl
duros lotul de caiac al Suediei pen
tru „europenele" de pe pitorescul lac 
Snagov. Probabil toți sportivii meda- 
liați la J. O. precum și Cari von Gen- 
ber, Stig Andersson, Tord Sahlen și 
alții vor fi prezenți la startul compe
tiției de la 13—15 august. Selecția ofi
cială urmează să aibă loc după cam
pionatul național, programat în zilele 
de 31 iulie și 1 august. în ultima 
parte a lunii iulie cîțiva sportivi din 
lotul prim se vor pregăti — și se vor

S-a încheiat turneul de ș?h 
de la Briansk

Turneul internațional feminin de șah 
de la Briansk. la care au luat parte 12 
concurente din șapte țări, a fost cîștigat 
de șahista sovietică Valentina Kozlov- 
skala cu 87, puncte din 11 posibile. Pe 
locul doi s-a clasat fosta campioană a 
U.R.S.S., Mala Ranniku — 8 puncte, iar 
pe locul trei Alexandra Nicolau <R. P. 
Româiă) cu 7'/i puncte. în ultima run
dă, Kozlovskaia a cîștigat la Alexandra 
Nicolau (pînă atunci neînvinsă) si Ran
niku la Kislova. (Agerpres).

PE SCURTePE SCWPE SCURT/
& Organizații sportive studențești din 

41 de țări au confirmat participarea la 
Jocurile mondiale universitare de la 
Budapesta (20—29 august). Atletismul se 
va bucura de cel mai mare număr de 
porticipanți : aproximativ 1 000. Urmea
ză în continuare natația (250) și scrima 
(240).
• Cel de al 9-lea meci de șah dintre 

reprezentativele U.R.S.S. și R.S.F. Iugo
slavia, desfășurat anul acesta la Vrnjacka 
Banja, a fost cîștigat (ca și precedentele) 
de echipa U.R.S.S. cu 38—22 puncte.

e Intre 18 și 25 iulie, la Brazzaville, 
capitala Republicii Congo, se va desfă
șura prima ediție a „Jocurilor sportive

DIALOGURI PARIZIENE
Pentru sportivii parizieni, cam

pionatele mondiale de scrimă n-au 
constituit singurul eveniment la 
„ordinea zilei" în ultimele săptă- 
mîni. în aceeași perioadă cu de
semnarea campionilor lumii la flo
retă, spadă și sabie, atenția multor 
iubitori de sport din capitala Fran
ței a fost ațintită, de pildă, asu
pra... duelurilor Christine Caron — 
Kali Ferguson, atleților Michel 
Jazy — Ron Clarke, ca și asupra 
altor evenimente sportive în pers
pectivă.

Pe Kiki Caron am cunoscut-o 
printr-o întîmplare fericită, la 
Coubertin, in penultima zi a 

„mondialelor" de scrimă. Eram în 
tribuna presei cină, la un moment 
dat, un coleg de la „Przeglad Spor- 
towy" ne-a atras atenția :

— Vizavi în tribună se află invin- 
gătoarea lui Ferguson !...

Ca la o comandă, fotoliile au fost 
părăsite și... cerc în jurul înotătoarei 
nr. 1 a Franței.

— Așadar, rivala dv. de temut n-a 
mai putut să strălucească la piscina 
Vallăry, așa cum a făcut-o anul tre
cut în capitala Japoniei, a deschis 
discuția unul dintre gazetari.

— Ei da, un 2—0 cu Ferguson (n.n. 
Caron a întrecut-o pe Ferguson de 
două ori în aceeași reuniune, la 100 
și 200 m spate/ este pentru mine un 
factor încurajator..

— ...și o promisiune pentru viitoa
rele Jocuri olimpice... 

întrece — ca și anul trecut, în Spa
nia la Sevilla.

Federația suedeză are 75 de cluburi 
afiliate. Recent, a fost dată în folo
sință o nouă bază nautică construită 
de Clubul de canoe din Malmb. Mul
tiplul campion olimpic Gert Fredriks- 
son, împreună cit medaliatul de aur 
de la Tokio, Rolf Peterson, au făcut 
un turneu de popularizare a acestui 
sport în peste 39 de localități din 
țară. A fost o „excursie" utilă, care 
a suscitat mult interes.

Iată mai jos programul competițio- 
nal internațional din acest sezon care 
îi așteaptă pe sportivii noștri: 7—8 
august, Suedia—Danemarca (tineret) la

S-A ÎNCHEIAT „CRITERIUL

• ______________ •

16 (prin telefon). Joi s-au 
disputat ultimele jocuri din cadrul 
„Criteriului european de juniori" la 
tenis de masă. Iată rezultatele teh
nice : simplu băieți, finala : Varda
nian (U.R.S.S.) — Sarkarian (U.R.S.S.) 
2—0; dublu băieți, sferturi de finală : 
Secretin, Gayard (Franța) — Dumi- 
triu, Păun 2—0; finala : Vardanian, 
Gomozkov (U.R.S.S.) — Csordaș, Kle- 
visar (R.S.F.I.) 2—0 ; simplu fete, fi
nala : Johanson (Suedia) — Rundstrom 
(Suedia) 2—0; dublu fete, finala : 
Johanson, Rundstrom (Suedia) — Balai- 
șite, Anisimova (U.R.S.S.) 2—1; dublu 
mixt, finala : Johanson, Person (Sue
dia) — Pauknerova, Dvorak (R.S.C.) 
2—0; consolare, simplu fete, semifi
nale : Pogosova (U.R.S.S.) — Ivan
2—1; finala: Pogosova (U.R.S.S.) —

africane”. La întreceri vor lua parte 
3 000 de sportivi și sportive din 30 de 
țări. Programul cuprinde competiții de 
atletism, ciclism, natație, box, fotbal, 
și alte discipline sportive.

• în cea de-a doua zi a concursului 
atletic de la Oslo s-au înregistrat rezul
tatele : 110 m garduri: Lindgren (S.U.A.) 
14,6; 100 m: Cheskin (Anglia) 10,5; 5 000 
m: Mills (S.U.A.) 13:41,4; ciocan: Krogh 
(Norvegia) 62,72 m; prăjină: Cramer 
(S.U.A.) 4,91 m; triplu salt: Paulsen 
(Norvegia) 15,61 m; 400 m: Whitney 
(S.U.A.) 47,5; 1 milă: Davies (Noua Ze- 
elandă) 4:00,6.

— Să sperăm.
— Ce credeți: la Mexico City tim

pul de 2:28,8, noul dv record euro
pean pe 200 m spate, va scădea cu 
multe secunde ? Dar cel mondial ?

— Două întrebări de... examen. In 
fine, azi in natație ca și în atletism, 
In materie de recorduri limitele încep

• Kiki Caron este prudentă... 
® Jazy a găsit „secretul" vic

toriilor lui Clarke
• Francezii se pregătesc a- 

siduu pentru Mexico City
• Internaționalul Soculescu 

despre viitoarea întîlnire Ro
mânia — Franța ia rugbi

să dispară. Dar, la Mexico City, mai 
mult decît la Tokio, sportivii vor 
avea de înfruntat un handicap hotâ- 
rîtor : adaptabilitatea. Așa că...

Numele lui Jazy l-am auzit rostit 
peste tot. în special victoria 
Iui pe 3 mile, de la Helsinki, 

obținută în fata așilor probelor de 
torid din lume, în frunte cu austra
lianul Ciarke, englezul Wiggs, neo
zeelandezul Baille și alții, a lăsat o 
impresie puternică. Unul dintre cro
nicarii de specialitate ai ziarului 
l'Equipe, Robert Pariente, care l-a 
văzut deseori alergînd pe Jazy. afir
mă că atletul francez își va putea 
înscrie numele chiar în acest sezon 
nu numai printre recordmanii Europei 
în probele de fond, ci chiar printre 

Naestved; 14—15 august, campionatul 
național de tineret la Huskvarna ur
mat de campionatul rezervat junio
rilor. Campionatele de seniori ale 
Scandinaviei se vor desfășura între 
28—29 august la Tammerfors. în pe
rioada 4—5 septembrie la Szczecin, 
întîlnirea triunghiulară Suedia—Polo
nia—R. D. Germană.

Numeroși suporteri suedezi își ma
nifestă dorința de a viziona „europe
nele" de la Snagov și în acest sens 
s-au adresat Agenției de turism pen
tru organizarea voiajului în România.

OVE KARLSSON 
ziarist la „Idrottsbladet*

EUROPEAN DE JUNIORI" 
LA TENIS DE MASĂ

Lucie (R.S.F.I.) 2—1 ; simplu băieți, 
finala : Person (Suedia) — Levin (Sue
dia) 2—0. Cupa transmisibilă „Bucu
rești", oferită de Federația română de 
tenis de masă a revenit echipei 
U.R.S.S., care a acumulat cele mai 
multe puncte la toate probele.

cei mondiali. Parientâ susține că 
„Jazy a descoperit secretul victori
ilor iui Clarke", astfel că el nu va 
mai fi depășit de atletul australian 
în anii premergători Olimpiadei și 
nici chiar la Mexico City.

Deocamdată Jazy confirmă. Dar, 
pînă la Mexico City mai este cale 
lungă...

Problema adaptabilității ia condi
țiile de climă ale Mexicului 
preocupă în mod deosebit și 

cercurile sportive franceze, in acest 
sens a făcut o adevărată senzație pro
iectul d-lui Maurice Herzog, de a se 
construi o serie de complexe spor
tive speciale. Este vorba, în princi
pal, de amenajarea într-o stațiune de 
munte situată la o altitudine de apro
ximativ 2 000 m, la Font Roneu, a 
unui stadion olimpic și a unei pis
cine. in vedenie d-iui Herzog se află 
și alte proiecte privind construirea 
de complexe sportive similare într-o 
serie de alte stațiuni cu altitudini 
mai reduse. Aceasta în ideea că 
adaptarea pentru Mexic va avea loc 
progresiv. Font Roneu constituind 
etapa finală de pregătire pentru 
J. O din 1968.

Federațiile franceze de specialitate, 
solicitate să-și precizeze punctul de 
vedere în legătură cu aceste proiecte, 
au propus o serie de amendamente, 
în majoritatea cazurilor se preconi
zează ca paralel cu procesul de pre
gătire, sportivii francezi să susțină și 
o serie de întilmri în țară sau peste

în Balcaniada de tenis
România — Grecia 3-0

16 (prin telefon). In cea de a treia 
partidă susținută la ediția actuală a 
Balcaniadei de tenis, echipa noastră a 
învins formația Greciei -cu scorul de 
3—0: Țiriac—Kalogheropulos 11—9, 
6—3, 1—6, 6—4, Mărmureanu—Gavri- 
lidis 6—1, 6—1, 6—3, Mărmureanu, 
C. Năstase—Gavrilidis, Arghiriu 10— 
12, 6—2, 7—5, 1—6, 6—3. Meciurile 
au fost urmărite cu un viu interes de 
numeroșii spectatori, jucătorii folosind 
o gamă variată de procedee tehnice. 
Sportivii români s-au impus prin forța 
și adresa loviturilor. întrecerea de du
blu a dat loc la o luptă dîrză și pre
lungită, partida terminîndu-se la ora 
3,30 dimineața.

în cealaltă întîlnire, Iugoslavia a 
cîștigat în fața Bulgariei cu 3—0. Cu 
această victorie, Iugoslavia a cucerit 
locul I la cea de a Vl-a ediție a 
Balcaniadei.

Vineri noaptea au început ultimele 
meciuri ale Balcaniadei : România— 
Bulgaria și Grecia—Turcia.

hotare, care să fie fixate în orașe 
care au condiții de climă ■af'J’HaV, 
de Mexico City.

Precum se vede, Franța privește cu 
seriozitate viitoarele întreceri olim
pice...

Întîlnire în sala Huygens cu 
fostul nostru internațional de 
rugbi, Gh. Soculescu. în pre

zent, responsabil al agenției TAROM 
din Paris, Soculescu n-a uitat de 
sportul care i-a adus faima, ca jucă
tor la Grivița Roșie și ca echipier 
al reprezentativei României. El face 
de trei ori pe săptămînă pregătire fi
zică și, paralel, antrenamente cu ba
lonul oval în compania unor sportivi 
de la PUC. Soculescu se bucură de 
simpatie în cercurile rugbistice pari
ziene. El a fost solicitat în mai multe 
rînduri să arbitreze meciuri oficiale. 
La despărțire, Soculescu a ținut să 
ne spună :

— V-aș ruga să transmiteți rug- 
biștilor noștri, o dată cu salutările 
mele și câteva noutăți înaintea meciu
lui de la Lyon, din toamnă...

Interlocutorul ne-a precizat că 
francezii au întocmit un plan precis 
de lucru, că ei nădăjduiesc să obțină 
o victorie mai concludentă decît anul 
trecut la București. Lotul a fost mă
rit și întărit cu jucători care au evo
luat la noi sub titulatura selecționa
tei Pirineilor. Antrenorul Prat pune 
accent pe o mai mare mobilitate a 
înaintării, ca și pe sporirea forței 
de șoc a liniei a treia. Două atu-uri 
în plus alături de o linie de trei 
sferturi cunoscută prin reputația l

Rugbiști români, deci, atenție !
TIBERIU STAMA
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