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Lucrările Congresului ol IX-lea
al Partidului Comunist Român

Astăzi, la bazinul Dinam®:

Marți, 20 iulie, au continuat lu
crările celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Ședințele de dimineață au fost 
conduse de tovarășii Gheorghe Apos
tol și Alexandru Bîrlădeanu.

în aplauzele asistenței, a fost sa
lutată sosirea la lucrările Congre
sului a tovarășului Georșes Mauvois, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Martinica.

întîmpinat cu vii și puternice a- 
plauze, tovarășul lom Gheorghe Mau
rer a prezentat Raportul asupra Di
rectivelor Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român privind 
planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe perioada 1966—1970.

Raportul a fost subliniat îm repe
tate rînduri de aplauze puternice.

In continuarea lucrărilor, la discuții 
au luat cuvîntul tovarășii Aldea Mi- 
litaru, delegat al organizației regio
nale de partid Brașov, Anphel Mir
cea Dan, delegat al organizației re
gionale de partid București, Titus 
Popovicî, delegat al organizației re
gionale de partid Crișana.

Tovarășul Gheorghe Necula a ex
pus raportul Comisiei de validare, 
care a fost aprobat în unanimitate de 
delegați.

în continuarea discuțiilor, iau cu
vîntul tovarășii Ion Stănescn, dele
gat al organizației regionale de par
tid Oltenia, Emil Bobu, delegat al 
organizației regionale de partid Su-

ceava, load Adrian, delegat al orga
nizației regionale de partid Iași, Eleo
nora Cojecaru, delegată a organiza
ției orășenești de partid București. 
Janos Fazekaș, delegat al organiza
ției regionale de partid Cluj, Sabin 
Ghioancă, delegat al organizației re
gionale de partid Hunedoara, Maria 
Băltatu, delegată a organizației re
gionale de partid Dobrogea, și Maxim 
Berghianu, delegat al organizației re
gionale de partid Cluj.

Lucrările ședințelor de după-amiază 
au fost conduse de tovarășii Emil 
Bodnăraș și Alexandru Drăghici.

întîmpinat cu vii și puternice a- 
plauze, tovarășul Chivu Stoica a pre
zentat Raportul asupra Directivelor 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român privind planul de 
10 ani pentru dezvoltarea energeticii.

Raportul a fost subliniat în repe
tate rânduri de aplauze puternice.

Au luat cuvîntul, în continuarea 
discuțiilor, tovarășii : Constantin Dăs- 
călescu, delegat al organizației re
gionale de partid Galați, și Lazăr 
Manea, delegat al organizației regio
nale de partid București.

în cnrsul ședințelor de după-a- 
miază ale Congresului au rostit cu- 
vîntări de salut tovarășii Leonid 
Brejnev, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidnlui Comunist

membru al Comitetului Permanent 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist chi
nez ; Walter Ulbricht, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, care a în- 
mînat apoi Prezidiului mesajul adre
sat de către C.C. al P.S.U.G. — Con
gresului al IX-lea al P.C.R. ; Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria ; Edvard 
Kardelj, membru , al Comitetului 
Executiv și secretar al Comitetului 
Centrai al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Scupștinei Fe
derale a Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia; Kim Koan Hiop, 
membru al Biroului Politic, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Cuvîntările de salut ale conducă
torilor delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești au fost primite 
cu aplauze puternice, îndelungate, de 

âî‘ Uniuni?‘So“viet*ie“e, 'care' a'Tnmînât că‘re delegații și invitații la Congres, 
apoi Prezidiului mesajul adresat de 
către C. C. al P.C.U.S. Congresului 
al IX-lea al P.C.R. ; Den Siao-pin,

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

Campionii olimpici și alte 4 polemice reprezentative
Ain internațional de

IN PROGRAMUL PRIMEI ZILE: UNGARIA-ROMÂNIA (TINERET), 
ROMĂNIA-CEHOSLOVACIA SI R. D. GERMANA-SUEDIA

Cu încredere nețărmurită în cuvîntul partidului
„VIITOR DE AUR 

ȚARA NOASTRA ARE"

Întregul nostru popor își îndreaptă 
gindurile spre lucrările celui de al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Sini gînduri de recunoștință 
pentru marile victorii cucerite pe dru
mul construirii vieții noi, gînduri de 
încredere privind luminosul viitor al 
patriei noastre socialiste. Deși am as
culta^ — la radio — Raportul C. C. 
al P.C.R. prezentat de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-am citit cu a- 
celași viu interes și în presă. Bilanț 
al marilor înfăptuiri făurite de către 
popor, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, acest istoric document a- 
rată cu claritate ceea ce avem de 
făcut pentru ridicarea patriei la ni
velul țărilor cu economie avansată, 
la acel stadiu care să asigure popo
rului român o viață plină de belșug, 
o înaltă civilizație materială și spiri
tuală.

Unul dintre marii poeți ai neamului 
nostru — Dii-itrie Bolinlineanu — 
spunea : „Viitor de aur țara noastră 
are..." lată cum, sub conducerea parti
dului comuniștilor, acest „viitor 
aur" al României devine prezent.

Și atunci, cum să nu fii mindru 
trăiești în aceste zile I Cum să 
depui țoale forțele, toată priceperea, 
întreg talentul, pentru transpunerea 
in viață a sarcinilor trasate de către 
partid I

apoi direcțiile de dezvoltare a Ro
mâniei socialiste în perioada urmă
torului cincinal. Ele ne arată marile 
rezerve de care dispunem, nesecatul 
potential de muncă și creație a po
porului nostru, condus de partid pe 
drumul desăvîrșitii construcției socia
liste și al făuririi comunismului.

Ca activist sportiv m-am oprit în
delung și asupra paragrafului care 
privește direct activitatea noastră : 
educația fizică și sportul. Am înțeles 
interesul pe care-1 poartă partidul a- 
cestei ramuri a activității sociai- 
culturale, am descifrat grija parti
dului pentru întărirea bazei materiale 
a mișcării sportive din patria noastră,

pentru ridicarea ei pe o treaptă și 
mai înaltă.

Folosind din plin mijloacele sporite 
de care vom dispune, răspunzind în
țelegerii părintești a partidului, vom 
munci cu și mai multă pasiune, cu și 
mai mult devotament pentru ridicarea 
măiestriei în handbalul românesc, 
pentru menținerea și creșterea renu
me lui pe care ni l-am cîștigat în 
acest sport prin rezultatele de va
loare obținute pînă acum.

Vom face totul ca rezultatele 
viitoare să fie și mai bune I

Inceplnd de astăzi, piscina olimpi
că de la Dinamo găzduiește un inte
resant turneu international de polo, 
la care participă 5 puternice repre
zentative europene. Firește, punc
tul de atracție al competiției îl 
constituie prezenta la București a 
campioanei olimpice, selecționata 
Ungariei. Alături de ea, își vor dis
puta întîietatea redutabila formație 
a R.D. Germane, clasată pe locul IV 
la ultimul campionat european, se
lecționatele Cehoslovaciei și Suediei, 
formații aflate în continuă ascen
siune, precum și cele două repre
zentative (seniori și tineret) ale 
României.

Considerând turneul de la Bucu
rești ca o repetiție generală înain
tea tradiționalului „Trofeo d’Italia" 
— veritabil campionat mondial (neo
ficial) — olimpicii maghiari au de-

de

că 
nu

ing. ȘERBAN CIOCHINA 
maestru al sportului

LEGITIMA MÎNDR’E PATRIOTICA!

Cu adîncă emoție și cu legitimă 
mindrie patriotică am ascultat la ra
dio și am citit apoi în presă Raportul 
C.C. al P.C.R., prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Marile înfăptuiri ale poporului 
român, realizate sub înțeleaptă con
ducere a partidului, înfăptuiri despre 
care se vorbește în prima parte a 
raportului, au trezit în conștiința 
noastră, a tuturor oamenilor muncii, 
un sentiment de înaltă satisfacție Cu 
inima plină de bucurie am urmărit

NICOLAE NEDEF
antrenor emerit

Ieri, în pauza de prînz, muncitoarele de la Filatura Românească de Bumbac, printre care sportivele Maria 
Rădulescu, Petra Drag,nea, Neaga Diaconu, Zîna Popa etc. discută cu însuflețire pe marginea Raportului C.C. 
al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist

Român,

plasat garnitura cea mai puternică. 
Cu Ambruș în poartă, cu dr. Kar- 
paty, DOmOtOr, Kanizsa, Felkay (cel 
mai bun jucător al turneului olim
pic de la Tokio), Mayer, Pocsik, 
frații Konrad, Rusoran II, Bodnar, e- 
chipa Ungariei sporește nota gene
rală de interes în jurul turneului.

Și antrenorul german Lothar Oehl- 
mann a adus la București tot ce are 
mai bun polo-ul din R. D. Germană 
în momentul de față. Iubitorii aces
tui șport vor putea vedea evoluind 
pe internaționalii Fehr, HOhne, 
Schlenkrich. Kluge, Thiele, Wittig, a- 
lături de mai tinerii Molitzor, Rie
derich, Rund, Lehman și Rusciie.

Naționala Suediei alcătuită pe 
scheletul echipei Tunafors Eskilstu- 
na, prezintă o formație tînără cu ex- 
celenți înotători, care se simt în lar
gul lor într-o piscină de dimensiuni 
olimpice. Suedezii vor folosi în ca
drul acestui turneu următorul lot i 
L. Engstrom, Falmer, Norman, Karls
son, Ingelsson, Sjâstrand, R. Svens
son, B. Svensson, Nordwall, Jansson, 
T. Fjarsiad, L. Fjarstad, Fahlun și Beng
tson. Cea de a patra formație oaspe 
este aceea a Cehoslovaciei, revelația 
turneului internațional de la Leipzig. 
Echipa cehoslovacă a cîștigat mult în 
experiență, rodîndu-se în cadrul unor 
turnee susținute anul acesta în Cana
da, Cuba și R.D. Germană.

Prima selecționată a tării noastre 
va încerca să îmbine armonios ex
periența bogată a unor jucători ca 
Zahan, Kroner, Szabo, Ștefănescu, 
Firoiu, Grințescu, Cuhneac, Mărcu- 
lescu, cu elanul și dorința de afir
mare a tinerilor Gr. Novac, Frățilă și 
Mihăilescu. După cum ne-a 
antrenorul Carol Corcec, 
noastră deține o bună formă 
și este decisă să obțină un
de prestigiu. In sfîrșit, lotul forma ■ 
țiilor participante a fost completat 
cu cel al reprezentativei de tineret 
a României, care cuprinde o serie d« 
jucători cu frumoase perspective.

Meciurile vor ti conduse de cu- 
noscuții arbitri internaționali J. Dirn- 
weber (Austria), M. Manguillot (Spa
nia), J. 
(R. D. G.) 
nia).

Iată și 
astăzi: 
Ungaria — România (tineret); ora 
17.30: România — Cehoslovacia; ora 
18.30: R.D. Germană — Suedia. ,

declara* 
echipa 

sportivă 
rezultat

Boer (Ungaria), G. Sturm 
și N. Nicolaescu (Româ-

programul jocurilor de 
bazinul Dinamo, ora 16,30 ;



Copiii de 
campionii de mîine

la Progresul București: 
preocupare pentru „schimbul de mîine“

La Progresul, ca și la alte cluburi 
sportive, un loc important în munca 
antrenorilor îl ocupă depistarea ele
mentelor tinere, asigurarea „schimbu
lui de mîine". Și aceasta, nu de azi, 
de ieri. Grija pentru pregătirea viito
rilor sportivi ai clubului din str. dr. 
Staicovici face, de mai multi ani, 
obiectul unei munci sistematice, per
severente. Preocuparea activiștilor de 
la Progresul este firească, dacă ținem 
seamă că o bună parte dintre actualii 
component ai echipelor de perfor
manta încep să dea... semne de obo
seală.

A.B.C.-ul SPORTURILOR

Centrele de inițiere și pregătire, 
înființate acum 2—3 ani, constituie 
garanția că în viitorii ani sportivii 
de la Progresul vor obține succese 
de prestigiu. Ne-a fost greu să ur
mărim activitatea antrenorilor și a 
copiilor, desfășurată cu o asiduitate 
demnă de laudă, pe zece terenuri de 
sport și la bazinul din curtea clubu
lui. Peste 500 de copii, selecționați 
de la școlile de 8 ani din raionul 
V. I. Lenin învață a.b.c.-ul sporturilor 
cu „setea" caracteristică acestei 
vîrste. La fotbal au fost selecționați 
150 de îndrăgostiți ai balonului ro
tund, pe terenurile de tenis sînt pre
zent! 100 de puști, nu cu mult mai 
înalți decît rachetele pe care le mî- 
nuiesc, de pe acum, cu dezinvoltură, 
în rest: scrimă — 40, volei fete — 
30, handbal — 70, baschet — 70, 
atletism — 60. tenis de masă — 20, 
sărituri în apă — 30. Ceea ce atrage 
de la început atenția este faptul că 
pregătirea elementelor de perspectivă 
nu a fost încredințată uiior. antrenori, 
ca să spunem așa, de mîna a doua. 
Conducerea clubului a avut grijă să 
asigure centrelor de inițiere antrenori 
priceputi, entuziaști, și care se ocupă 
exclusiv de pregătirea copiilor. Micii 
voleibaliști, de pildă, șînt dati în grija 
maestrei emerite a sportului Tinela 
Pleșoianu, handbaliștii sînt pregătiți 
de prof. Victor Cojocaru, atletii — 
de profesorii Angela Filip, Elena 
Cosac și Mihai Romanescu. Iată mo
tive care ne fac să împărtășim opti
mismul activiștilor de la Progresul 
privind perspectivele sportivilor de 
aci, posibilitatea îmbunătățirii rezul
tatelor unor secții care acum șchioa- 
pătă.

Un alt aspect demn de reținut : 
conducerea clubului s-a străduit să

Nu se poate oare face sport

in Parcul pionierilor din Timișoara?
Am poposit zilele' trecute la Ti

mișoara. Căldură înăbușitoare nu 
altceva. Caut insistent o „oază"... Sal
vator, îmi apare în față un parc. Cîteva 
minute pe o bancă la umbra unor 
pomi stufoși. Altă viață I Simt cum 
îmi revin puterile și atunci întorc 
privirile în jur. Abia acum îmi apar 
în față tobogane strălucitoare, ciu
perci uriașe, citeva zeci de leagă
ne. Toate colorate viu. Intr-un con
trast plăcut cu verdele covorului de 
iarbă, cu Horite de toate nuanțele, 
cu pomii umbroși.

Este Parcul pionieri’or din Timi
șoara, o admirabilă realizare și un 
minunat loc de recreare și joacă 
pentru copii.

Tocmai cînd priveam admirativ 
toate aceste construcții, am lost a- 
tras de larma care se auzea dinspre 
scena teatrului în aer liber.

Cu manile la gură, un puști nu 
mai mare de-o șchioapă se străduia 
să fie „pe fază", In transmisiunea 
pe care o făcea la un meci de fotbal.

— Mingea e la Pele care driblea
ză scurt pe... Popa I Acesta nu se lasă 
însă depășit, revine la minqe și sal
vează o situație critică la poarta lui... 
Manga I

Nu vă mirați! Pe „terenul" din 
iafa scene;, intre porm, Manga a 

doteze centrele de inițiere cu mate
riale și echipament sportiv pe măsura 
copiilor. în plus, peste puțin timp, în 
frumosul parc al clubului se vor ame
naja terenuri mai mici de volei si 
baschet

BILANȚ

Este firesc ca după o muncă de 
2—3 ani să faci un prim bilanț. Au 
început oare centrele de inițiere de 
la Progresul să dea roade ? Să trecem, 
sumar, în revistă, citeva dintre echi
pele și sportivii actuali ai clubului, 
începem cu fotbalul, sportul care a 
atras, de altfel, la centrul de inițiere 
cei mai multi copii. Echipa de juniori 
a Progresului, calificată anul acesta 
în finala campionatului republican 
de juniori, este alcătuită, aproape ex
clusiv, din foștii copii ai centrului 
de inițiere. Mai mult, unii dintre ei 
au reușit să-și ...facă loc chiar în 
prima garnitură a Progresului. Este 
de la sine înțeles însă că munca de 
pregătire a micilor fotbaliști nu tre-- 
buie oprită aci. Activitatea fotbalis
tică de la Progresul are încă multe... 
goluri. La tenis de cîmp, tînărul Mihai 
Dumitrescu, „creație" a antrenorului 
Petre Ursan, se anunță un jucător cu 
perspective frumoase, iar scrimerul 
I. Moroșan a obținut categoria a II-a 
de clasificare! Centrul de inițiere la 
baschet (antrenor Hilde Avachian) 
trăiește — dacă putem spune astfel 
— o viață intensă. Cu doi ani în urmă 
Elena Nicolae și Margareta Matei în
cercau cu sfială primele aruncări la 
coș. Au progresat foarte repede și au 
trecut în echipa de junioare. Dar nici 
aici n-au stat mult. Anul trecut, ele 
au îmbrăcat tricourile primei garni
turi a Progresului, încadrîndu-se în 
jocul echipei. Succese frumoase — 
care atestă munca plină de grijă a 
antrenorilor — au realizat și echipa 
de polo (campioană republicană de 
juniori), săritorii în apă, jucătorii de 
tenis de masă, voleibaliștii, tineri care 
și-au începui ucenicia în centrul de 
inițiere și care urcă acum — treaptă 
cu treaptă — spre măiestria sportivă.

Cît privește viitorul, antrenorii au 
datoria să lucreze cu tot mai multă 
pasiune, să facă o selecție riguroasă 
care să scoată la iveală autentice 
speranțe, de la care să așteptăm re
zultate pe măsura condițiilor de pre
gătire și a cerințelor.

R. CĂLARAȘANU

încât în aceeași formație cu Popa, iar 
Pele a realizat spectaculoasele-) 
„un-doi"-uri cu Lereter. Mă rog, dacă 
așa au dorit „jucătorii" ta alegerea 
formațiilor...

M-am ridicat de pe bancă și m-am 
apropiat de teren. N-am pretenții de 
cunoscător în ale fotbalului, dar des
pre vreo doi-trei dintre cei avîntați 
in întrecere. îmbujorați de efort și cu 
genunchii zglriați la căzături, tot în
drăznesc să spun că ar avea talent.

Cînd jucătorii m-air ochit că-mi 
pregăteam aparatul de fotografiat să 
imortalizez plonjoanele lui „Manga" 
și driblingul lui „Pele" parlida s-a 
întrerupt și toți au făcut roată în 
jurul meu.

Am făcut cunoștință cu Aurel Si- 
mionescu (Manga) de 8 ani, elev la 
S.M. 3, cu Daniel Varga (Pele) de 
10 ani coleg de școală cu Adrian 
Gheorghiu (Popa) 9 am, de la S.M. 
1, cu frații Liviu (8 ani) și Tiberiu 
Moga (12 ani) de la S.M. 2 (mai au 
încă un frate căruia nu-i place însă 
fotbalul) și încă cu alții.

— Știti, nene, ' noi sîntem mai 
mulți băieți, dar azi e prea cald și 
probabil că unii s-au dus la Bega, 
să se scalde... Altfel ar fi venit toti 
și-ați fi văzut un joc „tare". De cînd 
am luat vacantă, în fiecare zi tra
gem un meci, aici între pomi I

Abia atunci am privit parcul cu 
un alt „ochi". O dată, de două ori...

In toată tara s-au deschis centre de inițiere în sport pentru copii, unde cei mici deprind A.B.C.-ul sportului prefe
rat. De o mare popularitate in riadul puștilor se bucură centrul de inițiere la înot de la Iași, unde numeroși pionieri 

și școlari învață cum să devină... campioni și recordmani.

COIÎfSPONOlNJII M SCRIU
DESPRE CENERELE Ut INIțlERE

IN SPORT
CALAN

Consiliul asociației sportive Victoria 
talan (reg. Hunedoara) a înființat, nu 
de mult, un centru unde tinerii dor
nici să practice fotbalul pot învăța 
metodic acest sport. După primele zile 
ue funcționare centrul de învățarea fot» 
balului din Călan numără 75 de eonii 
din orașul vechi și 58 din orașul nou. 
Pregătirea micilor fotbaliști a fost încre
dințată instructorului Radu Danii, fost 
jucător și actualmente arbitru, și unui 
fotbalist mai în vîrstă. Gheorghe Culen- 
co. Copiij au la dispoziție materialele și 
echipamentul necesar și se antrenea
ză de două ori pe săptămînă, iar cei 
mai buni dintre ei susțin meciuri în des» 
chidere la jocurile seniorilor.

AL. TUZA

TG. JIU
Recent, un număr mare de elevi din 

școlile de 8 ani din orașul nostru s-au 
întrecut în competiția dotată cu cupa 
„Tot înainte“, organizată de consiliul o- 
rașenesc UCFS în colaborare cu secția 
de învățămînt a sfatului popular orășe
nesc. Meciurile micilor fotbaliști s-au 
desfășurat timp de mai multe zile și 
au fost conduse de arbitri oficiali. S-au 
remarcat o serie de copii, care au fost 
atrași în cadrul centrului de inițiere 
care funcționează pe lîngă asociația 
sportivă Sănătatea. Trebuie să arătăm 
că, din păcate, această competiție n-a 
fost urmărită de antrenorii din oraș. 
Doar un singur profesor de educație fi
zică, I. Chivulescu, a urmărit pe micii 
sportivi în evoluția lor

M. BÂLOI

TG. MUREȘ
Din cei 140 de copii din școlile ora

șului care s-au prezentat la centrul de 
inițiere la tenis de cîmp, au fost selec
ționați un număr de 25 dintre cei mai 
buni. Aceștia au trecut sub îndrumarea 
instructorului Iosif Nagy, care se ocupă 
cu multă atenție de pregătirea sistema
tică a viitorilor tenismani. Antrenamen
tele se țin de trei ori pe săptămînă pe 
terenurile de tenis din parcul ..23 Au
gust". Zilele trecute, o parte dintre co
pii au susținut un concurs, dună care 
instructorul a putut trage primele con
cluzii privind pregătirea elevilor săi. Cel 
mai bine s-au prezentat la acest con
curs copiii de la școala de 8 ani nr. 9.

I. PAUȘ

Dar n-am zărit ceea ce căutam. In 
Parcul pionierilor din Timișoara nu 
se află absolut nici un petec de foc 
pe care să fi fost amenajat un teren 
sportivi Unul cît de mic, de volei, 
de handba:, de fotbal în miniatură, o 
groapă pentru sărituri. Si, din cite 
mi-am putut da seama, loc s-ar găsi 
berechet, fără ca prin aceasta să se 
strice frumosul aspect al parcului.

— Măi copii, de ce nu vă dațl 
și voi în leagăne sau pe tobogane?...

— In leagăne ? Acolo să se dea 
„puștii", noi sîntem... sportivi și 
iubim sportul I

Se pare Insă că cei din conducerea 
Casei pionierilor din Timișoara (afla
tă în imediata vecinătate a parcului, 
nu iubesc și ei sportul sau încă nu 
s-au convins de utilitatea lui. Altfel 
nici nu ne putem explica de ce nu 
există în acest adevărat paradis al 
copiilor și un loc in care să se facă 
sport în mod organizat.

Poate, cine știe, au trecist așa ceva 
în planul for de muncă. Am ii bucu
roși ca la o nouă vizită în Timișoa
ra, să-i putem reînlîlni pe Pele, Popa, 
Manga și Lcreter jucînd fotbal nu pe 
terenul din fața teatrului de vară, ci 
pe un teren adevărat. Fie el cît de 
mic !

Ah! Cît de repede ați și uitat tova
răși că ați fost și voi copiii

REPORTAJUL NOSTRU

Angajamentul 
a fost îndeplinit

Străbateam sub un soare arzător 
străzile comunei Berea din raionul 
Buzău, în drum spre satul Rătești, 
unde acea loc o „duminică sportivă". 
Dar, la o răspîntie de drumuri mă 
întîlnesc față în față cu... Ce să fie? 
Pare stadion, dar nu e stadion; terenul 
de fotbal cu tribune e alături. Are gar
duri înalte, proaspăt vopsite si o in
trare ca la complexele cu terenuri de 
tenis, volei și baschet. Dar nu e nici 
complex sportiv...

— E frumos, nene?
11 privesc lung pe băiatul care-mi 

ajunge piuă la brîu. El se uită la 
mine prietenos. Apoi continuă :

— Azi după-amiază îl inaugurează.
— Ce se inaugurează?
— Ștrandul. Nu-1 vedeți?
— Nu știam că-1... inaugurează as- 

tăzi. Ai fost înăuntru?
— Nu. l-am văzut numai de afară 

pe sportivii care, de câteva zile, 
se pregătesc pentru demonstrația de 
după-amiază. Schela Berea are înotă
tori grozavi...

— Să intrăm împreună.
...Cele ce vedem ne impresionează: 

bazinul, aleile cu flori, cabinele, tere
nul de tenis, chioșcul cu răcoritoare, 
rondurile cu umbrele, pistele de po
pice... Cîțiva tineri lucrează de zor. 
Unii cară cu roabele nisip fin pe 
plajă, alții udă florile, iar un electri
cian montează becuri cu neon. Direc
torul schelei petrolifere din Berea, in
ginerul Anastase Popescu, însoțit de 
Mircea Plopeșeanu, membru în comi
tetul de partid, au venit să verifice cum 
decurg ultimele pregătiri. Am intrat în 
vorbă cu Mircea Plopeșeanu.

— Azi, îmi spune la începutul dis
cuției, ne-am propus să dăm în folo
sință ștrandul.

— Cînd au început lucrările de a- 
menajare?

— Cu vreo două luni în urmă. Aici 
exista doar bazinul, construit în ’52. 
începuse să se deterioreze. Nu puteam 
să-l lăsăm să se degradeze și printre 

AZI LA CINEMATOGRAFUL PATRIA, IN CADRUL ZILELOR 

FILMULUI ROMÂNESC, RULEAZĂ :RUNDA 6
SCENARIUL Șl REGIA: VLADIMIR POPESCU-DOREANU 

CU : ION FINTEȘTEANU, GYORGY KOVACS, CARMEN 

STANESCU; ILINCA TOMOROVEANU, ION DICHISEANU

IN COMPLETARE SCURT METRAJULOLTENII DIN OLTENIA
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI AL. SAHIA

angajamentele luate în întîmpinarea 
Congresului partidului a figurat și re
facerea bazinului. Și l-am refăcut, prin 
muncă patriotică.

Carnetul de notițe s-a deschis din 
nou. De data aceasta, pentru a scrie 
numele zidarilor Gheorghe Caloain, 
Tudor Popescu, al tîmplarului Nicolae 
Marodan, al mecanicului Ion Potriveală, 
al sudorului Vîlcea Ungureanu și ale 
altor tineri și vîrstnici, care au muncit 
cu entuziasm în orele lor libere.

— Șeful șantierului, Dumitru Cojo
caru, continuă Mircea Plopeșeanu, a 
fost președintele secției noastre de tir. 
S-au depus mai mult de 5 000 de ore 
muncă patriotică.

— Am auzit că aveți înotători talen- 
tați.

— Da, e adevărat. Tinerii Gheorghe 
Stoica, Nicolae Zidăriță, Florence Han- 
drabulea, Gheorghe Secuiu și Spiridon 
Muchea se pregătesc pentru campiona
tele de juniori, iar Geraldina Pirușcă, 
Alexandru Simionescu, Ștefan Maiuga, 
Gheorghe Iliescu și alți seniori vor par
ticipa la „Spartachîada petrolistului". 
Vom organiza centre de inițiere pentru 
copiii din comună și pentru cei din 
Ojasca, Rătești, Sătuc, Cojanu și din 
satele învecinate.

— Cînd vor începe cursurile? Vreau 
să mă înscriu și eu, interveni puștiul 
care era foarte atent la conversația 
noastră. '''jtf* '

— Peste cîteva zile. înscrierile se 
fac la instructorii voluntari Anghel 
Ilandrabulea și Gheorghe Vasile. Apoi, 
interlocutorul mi se adresă: dacă mai 
vreți, vă mai pot da și alte amănunte 
despre activitatea noastră sportivă. A- 
vem 1890 de membri UCFS, șapte sec
ții pe ramură de sport, 40 de purtători 
ai Insignei de polisportiv...

— Cunoașteți foarte bine treburile 
asociației.

— E normal să le cunosc, doar sînt 
președintele ei!

TR. IOANIȚESCU
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■HALTERE: Echipele de tineret 
ale R. P. Române 
si R. P. PoloneJ

se întrec duminică in Capitală
Tinerii noștri halterofili susțin 

duminică o importantă întîlnire in
ternațională. Cu începere de la ora 

-9, in sala Floreasca se va desfășura 
reuniunea internațională dintre re
prezentativele de tineret ale R.P. Ro
mâne și R.P. Polone. Echipa noastră, 
care s-a pregătit sub conducerea" an
trenorilor Gh Munuilescu și Ilie Ieh- 
ciu, va fi alcătuită din următorii 
sportivi (in ordinea categoriilor): Z. 
Fial, F. Balaș, D. Niculescu, Gh. Te- 
leman, Fr. Marton, M. Cristea și S. 
Herghelegiu. Gh. Mincu nu face par
te din echipă deoarece — în urma 
unor atitudini nesportive — a fost 
exclus din Iot.

HANDBAL: DINAMO BUCUREȘTI
A INVlNd PE GRASSHOPPERS ZURICH

CU 21-14 (15-6)
CONSTANȚA 20 (prin telefon). — 

Campionii tării noastre au oferit 
astă-seară, în întrecerea cu formația 
elvețiană Grasshoppers Zurich, un a- 
devărat festival handbalistic, aplau
dat la scenă deschisă de peste 2 000 
de spectatori. Echipa bucureșteană, 
superioară în concepția de joc și cu 
o pregătire tehnică deosebită a abor
dat partida cu încredere, conducînd 
din primul și pînă în ultimul minut.

Formația oaspe a practicat un joc 
static, cu acțiuni mai mult pe cen
tru.

Arbitrul Gh. Popescu (București) a 
condus corect formațiile:

DINAMO : Redl (Manolache) — 
Moser (4), Ivănescii (4), Covaci, Po
pescu (2), Ionescu (4), Costache I, 
Costache II (1), Fabian (4), Eflimie 
(2), Schuman.

GRASSHOPPERS: Wettstein — 
Brandenberger, Du bier (1), Federli 
(2), Gulden (3), R. Landis (4), W. 
Landis, Palme (2), Schmid (2), Seiler.

L. BRUCKNER și CH. GOLDENBERG 
corespondenți

TIMS DE MASĂ: Rezultatele 

concursului centrelor 
de copii

Săptămîna trecută a avut loc la Tg. 
Mureș finala concursului centrelor de 
copii la tenis de masă. Au luat parte 
56 de concurenți (32 de băieți și 24 
de fețe) din Brașov, Satu Mare, Tg. 
secuieȘp, Hunedoara, Cugir, Petroșeni, 
Timișoara, Bocșa Vasiovei, Craiova, Tr. 
Severin, Iași, Oradea, Constanța, Cluj, 
București și Tg. Mureș.

Iată cîștigătorii și clasamentele : 
echipe băieți: 1. Dinamo Craiova
(Dumitru Arjoca, Lucian Pavel), antre
nor V. Bălan ; echipe fete: 1. C.F.R. 
Brașov (Aurora și Mana Corocli), antre
nor Vasile Zamfir; simplu băieți: 1. 
Dumitru Arjoca (Dinamo Craiova); 
simplu fete: 1. Maria Corodi (C.F.R. 
Brașov). Primii clasați (echipe și indi
vidual) au primit premii. La fel și cei 
mai tineri participant : Cornel Po- 
povici (9 ani, Hunedoara) și Silvia 
Badea (9 ani, București).

I. PÂUȘ și C. ALBU coresp.

VINERI TRAGERE SPECIALĂ LOTO
A patra tragere specială Loto din 

acest an are loc vineri 23 iulie. în afara 
premiilor obișnuite în bani, la această 
tragere se acordă numeroase premii su
plimentare în obiecte.

Bineînțeles, ,,capul de afiș" îl cons
tituie cele 20 de autoturisme dintre care
10 pentru extragerile de 2 numere.

Un alt capitol important al premiilor
11 reprezintă excursiile. Acestea se a- 
cordă în număr nelimitat și se vor efec
tua în U.R.S.S pe itiherariul Kiev - 
Leningrad — Moscova.

Lista premiilor suplimentare continuo 
cu : frigidere, televizoare, picuptiri, apa
rate de radio, ceasornice și alte mii de 
premii în obiecte si bani.

,La tragerea specială Loto din 23 iulie 
-7 vor extrage 67 de numere :

— 13 numere pentru premiile’obișnuite 
tn banj de categoria l — a VIH-a si su
plimentar I si II '

•— 54 numere pentru premiile supli- 
mcn.tare în obiecte.

Plafonul maxim al premiilor în bani 
este de 120.000 lei si este neimpozabil.

Se pot eiștiga minimum 10 autoturisme 
la extragerile de 2 numere.

DE CE NUMAI EXCEPȚII?
Ca și multe alte concursuri și cam

pionate de atletism, recentele întreceri 
de la Timișoara au fost dominate de... 
excepții! Poate părea curioasă această 
afirmație, dar să vede(i ce înțelegem 
prin aceste excepții...

Mai mult decît la oricare dintre 
edițiile trecute ale campionatelor, titlu
rile au 
foarte 
La 100 
medalia 
conform 
firescu și Tudorașcu, la 200 m Zam- 
fireseu a fost practic fără un contra
candidat, la 800 m se știa că o să cîș- 
tige Bloțiu, la 5000 ni — Barahaș 

fost disputate de un grup 
restrîns de concurenți- 

m, de exemplu, lupta pentru 
și tricoul de campion s-a dat, 
așteptărilor, doar între Zam-

la

Ioana Petrescu a reușit, la Timi
șoara, să cucerească trei titluri de 
campioană a țării și a obținut rezul
tate pe măsura muncii depuse, 

adică: bune.
Ciochină, la prăjină Aslafei, la 
Bizim sau Popescu, la ciocan

triplu 
suliță 
Costache sau Drăgulescu etc. La fete 
situația a fost la fel de clară.

Prea puține au fost acele probe în 
care drumul spre victorie să fi fost, 
cum se spune, deschis. în care titlurile 
de campioni să fi fost disputate, cu 
șanse egale, de un număr mare de at- 
leți. Este evident că rîndurile adevă- 
raților fruntași au fost foarte „subțiri". 
Din masa puținilor noștri performeri au 
eîștigat — în aceste condiții, în mod 
firesc — excepțiile.

Cineva dintre spectatori remarca că 
Aurel Raica a obținut titlul la greutate 
doar cu 16 metri. Este adevărat, dar 
în clipa în care Raica și Crețu (a- 
mîndoi cu vechi state de serviciu) vor 
abandona activitatea competițională, 
nu vom mai avea nici măcar un arun
cător de greutate la 16 metri ! (In pa
ranteză fie spus, nici această cifră nu 
reprezintă mare lucru pe plan euro
pean și mondial). Și lucrul acesta o 
să se întîmple cât de curînd. Ce avem 
în urma lui Raica și Crețu ? Nimic I 
Aceeași situație cu Popescu și Bizim 
Ia suliță. Dacă se „lasă" ei, nici 
un aruncător de-al nostru nu 
este capabil de 70 de metrii Tot așa 
și la multe alte probe... Situația aceas
ta stă permanent în actualitatea atle
tismului nostru de ani și ani de zile și, 
pînă acum, nimic concret în direcția 
rezolvării ei. Și, după cum scriam cu 
putină vreme în urmă, TIMPUL NU 
AȘTEAPTĂ I

Atletismul nostru a trăit ani și ani 
prin aceste EXCEPȚII: lolanda Balaș, 
marea campioană a săriturii în înălțime, 
Mihaela Peneș, revelația ultimei ediții 
a J. O., îi mai are, sau i-a avut, pe 
Șerhan Ciochină, Lia Manoliu, Maria 
Diaconescu, Viorica Viscopoleanu, lOn 
Moina, Ilie Savel, Petre Havaleț, Ion 
Wiesenmayer și încă cîțiva. In afara 
cîtorva „vîrfuri", pe care se poate conta 
în oricare concurs international, atle
tismul nostru duce o serioasă lipsă de 
alte elemente de certă valoare, de o

Nu uitați, azi șt mîine .iitimnle zile 
aînd mal puteri sâ vă cumpărați bilele 
La tragerea specială Lola

e Zilnic continuă să se prezinte la Di- 
-ecria generală Loto-Pronosport cîștigă- 
torii de autoturisme de la concursul 
Sportexpres trim. II.

Partleipanții cere și-au depus buleti 
neie cisiigătoare sînt : Valdemar Karl 
- Brașov. 1 „FIAT 1100 F". Cucu Gb 

Aurel din Huși 1 „FIAT 1100 F", Moscu 
Manuela din București 1 ..FIAT 1100 F”. 
Qatar Seifedin din Medgidia 1 „FIAT 
1100 D". Epure Nofie din comuna Rusă- 
neștii de Jos. raionul Corabia, regiunea 
Oltenia. I ,.TRABANT COMBl‘< și Florescu 
N. Gheorghe din comuna Dedulești. ra
ional Pitești, regiunea Argeș 1 „TRA
BANT COMBI"

• Tragerea Pronoexpres de az4 
miercuri 21 iulie a.c. va avea loc la Bucu
rești în sala din str.. Doamnei nr 9

Rubrică redactată de Loto.Pronosport. 

mare masă de performeri din rîndul 
cărora să fie selecționați cei mai buni, 
cei care să-și dispute cu ardoare titlu
rile de campioni republicani. Nu ca 
acum la Timișoara!

Cîteva cuvinte vrem să i le consa
cram lui C-tin Bloțiu. Fără nici un fel 
de discuție, acesta este un mare talent, 
un atlet cu posibilități încă neexploatate 
(și nu e singurul!). Dar, de cînd îl știm 
pe Bloțiu, nu l-am văzut încă luînd 
o cursă pe cont propriu, impunând un 
rilm ridicat, care să-l ducă la rezulta
tele de care este capabil. Blo(iu are 
un finiș remarcabil și pe acesta con
tează în fiecare cursă, L,a Timișoara, 
la 1500 m, Vamoș a fost cel care a dus 
cursa (400 m — 59,2 sec; 800 ni — 
1:59,0; 1200 m — 2:58,9. Dacă s-ar 
fi trecut la 800 m mai repede cu o 
secundă — și ar fi fost posibil — 
astăzi am fi avut un record de sub 
3:40,0!) și Bloțiu l-a depășit la finiș. 
Avem convingerea că dacă Vamoș ar 
fi alergat mai „încet", Bloțiu s-ar fi 
mulțumit cu timpul care ar fi „ieșit" 
Ia ritmul respectiv. Căci așa a proce
dat și la 800 m, probă pe care a 
cîștigat-o — lot la finiș — dar cu un 
timp foarte slab pentru el — 1:52,2 
(tot cit a alergat și în primăvară, la 
început de sezon!) Dacă, să zicem, Ene 
ar fi trecut la 400 m în 53,0—54,0 sec... 
Bloțiu ar fi reușit un timp cu mult mai 
Imn. Dar cum Ene n-a trecut decît în 
57,0 sec. n-a mai putut ieși și o per
formanță mai acătării. Bloțiu s-a mul
țumit să stea „la cutie" și să sprinteze 
pe ultima parte a cursei.

Bloțiu, Ștef și Ene la 800 m, Al
brecht și Rățoi la 400 m și 400 mg 
și încă mulți alții au calități remar
cabile, dar pînă acum n-au reușit să 
le concretizeze prin performanțe. de o 
valoare deosebită pe plan internațional. 
Le trebuie mai multă insistență, mai 
multă combativitate, mai mult curaj.

Alte „excepții" le-am întîlnit cerce- 
tînd listele de înscrieri. La Timișoara, 
regiunile Ploiești, Suceava, Galați și 
București n-au avut nici măcar un 
singur reprezentant, iar altele (Mureș- 
Autonomă Maghiară, Bacău) au pre
zentat doar cîțiva. De ce? Campio
natele republicane nu sînt deschise 
oare și pentru atleții din aceste re
giuni?

R. VIL.

După finalele baschetbaliștiior juniori

Băieții — promovați, fetele—corigente
S-a încheiat o nouă ediție a cam

pionatelor republicane de juniori. La 
Tg.; Mureș, timp de cinci zile, cele 
12 candidate la titlurile (masculin și 
feminin) de campioane, s-au întrecut 
înlr-o ambianță sărbătorească, carac
teristică competițiilor rezervate tine
retului. In final, cele mai bune forma
ții (S.M. nr. 2 Tg. Mureș la băieți 
și S.S.E, Brașov la fele) și-au văzut 
încununate cu succes eforturile de
puse în timpul pregătirilor, de-a 
lungul unui an întreg, precum și în 
cele cinci partide finale.

Aceste turnee au ridicat o serie 
de probleme deosebit de importante 
pentru baschetul nostru. Ne vom opri 
asupra a două dintre ele : în ce mă
sură s-au preocupat antrenorii de se
lecție și instruire și ce perspective 
prezintă jucătorii și jucătoarele care 
s-au întrecut la Tg. Mureș.

De la 
că între 
minin a 
valoare, 
prezentat cu mai multi jucători înalti 
avînd o pregătire fizică și tehnică mul
țumitoare, din rîndul cărora cu sigu
ranță vom urmări, intr-un viitor a- 
propiat. elemente promovate în echi
pele noastre fruntașe : S. Herescu 
(S.S.E. Piatra Neamț), Z. Gyorli și 
S. Galtalvi (S.M. nr. 2 Tg. Mureș), 
D. Dima (T. Dinamovist Buc.), P. 
Czmor (Aurul Brad), S. Ca.'os 
(S.S.E. Oradea), Ă. Anastasiu și R. 
Cîrcoană (S.S.E. nr. 1 Buc). Acestea

bun început trebuie arătat 
turneul masculin și cel fe- 
existat o diferență clară de 

Formațiile de băieți s-au

au făcut, de altfel, ca turneul mas
culin să se ridice la un nivel supe
rior, să ofere numeroșilor spectatori 
întreceri spectaculoase și de bună 
calitate. In plus, trebuie adăugat și 
faptul destul de îmbucurător că — 
spre deosebire de edițiile precedente 
— la actuala întrecere am observat 
preocupări pentru problemele tactice 
(îndeosebi la S.M. nr. 2 Tg. Mureș 
și S.S.E. Oradea). Așadar, evoluțiile 
formațiilor masculine pol căpala o 
notă de trecere.

Din păcate, nu aceleași aprecieri se 
pot face și despre disputa echipelor 
feminine. Este foarte adevărat cu 
pregătirea baschetbalistelor este mai 
dificilă și necesită o perioadă mai 
îndelungată de instruire. Acest fapt 
nu scuză însă o serie întreagă de 
deficiențe constatate la finalistele re-

Sc cunosc î din ccic 8 promovate 
in categoria C!

la 18 iulie 
a baraju-

De ce doar 7, pentru că 
s-a disputat ultima etapă 
lui ? înlr-adevăr, întrebarea este fi
rească. Ieri dimineață însă, F.R. Fot
bal ne-a comunicat că rezultatul re
turului jocului Unirea Negrești (cam
pioana rcg. Iași) — Ancora Galati 
(campioana rcg. Galati), 1—0 pentru 
Ancora, a fost anulat pentru că a fost 
încălcat regulamentul. Comisia de 
competiții a hotărît reproaramarea 
partidei, tot la Negrești, oentru joi 
22 iulie.

în urma celorlalte rezultate, în vi
itoarea ediție a campionatului cate
goriei C vor activa : Minobradul 
Vatra Dornei, I.M.U. Medgidia, C.F.R. 
Caransebeș, S.N. Oltenița, Progresul 
Reghin, Metalul Copșa 
greșul Strehaia.

Mică și Pro-ȘTIRI...
a ȘTIRI ȘTIRI3

NOII ANTRENORI AI PETROLULUI

Echipa de fotbal Petrolul Ploiești 
are noi antrenori. Întrucît fostul an
trenor, Ilie Oană, se va ocupa — 
ca și pină acum — de pregătirile 
echipei reprezentative, el a cedat locul 
fostului antrenor secund, prof. Ion 
Cernăianu. Antrenor secund a fost 
numit Nicolae Marinescu, fostul stoper 
al echipei.

ECHIPELE BUCUREȘTENE
ÎȘI ÎNCEP pregătirile

Joi, pe stadionul Giulești, echipa 
Rapid își începe pregătirile pentru 
viitorul campionat. De fapt, întreru
pere aproape că nici nu a existat 
(meciul din cadrul «Cupei balcanice" 
cu 17 Nandori Tirana s-a disputat în 

centului campionat: prea puține ju
cătoare cu talie înaltă și acestea 
lipsite de o pregătire tehnică elemen
tară. Chiar și jucătoarele cu o înăl
țime medie nu posedă un bagaj de 
cunoștințe tehnico-tactice suficient, 
care să poată compensa măcar în 
parte talia redusă, in aceste condiții 
este limpede că, în cele mai multe 
cazuri, antrenorii respectivi s-au o- 
rientat greșit, pierzîndu-și pur și sim

O amintire plăcută : o fotografie făcută de componența echipelor S. M. 
nr. 2 Tg. Mureș (băieți) și S.S.E. Brașov (fete) imediat după îmbrăcarea tri- 
courilor de campioni republicani la juniori.

plu vremea cu elemente fără pers
pective. Conc.uzia care se desprinde 
este cit se poale de clară : fără 
jucătoare înalte cu un bagaj de cu
noștințe tehnice acceptabil. fără 
baschetbaliste avînd o pieqătire at
letică și multă îndeminare. nu se 
poate ajunge la performante înalte. 
Pentru aceasta îi,să, este nevoie de o 
selecție cit mai riguroasă și multă 
pasiune.

Am lăsat în mod special la urmă 
un aspect foarte important scos în 
evidență de turneele finale: DISCI
PLINA. Mai este oare nevoie să 
accentuam asupra utilității acestui

tn legătură cu jocul Progresul Stre- 
haia — Știința Petroșeni, iată o serie 
de amănunte furnizate de corespon
dentul nostru Gh. Dobreanu :

Pe stadionul din Strehaia, 2 000 de 
spectatori au aplaudat jocul frumos 
și victoria cu 3—0 (2—0) obținută de 
Progresul în meciul cu Știința Pe
troșeni. Echipa gazdă a fost tot timpul 
superioară și a înscris prin Matei 
(min. 5) și Modolici (min. 42 și 46). 
Oaspeții au făcut mai mult un joc de 
apărare, contraatacînd sporadic. Par
tida a fost condusă bine de arbitrul 
V. Pădureanu — București. S-au re
marcat : Modolici, Stănescu, Matei 
(Progresul), Păsculescu, Bulbucan, 
Răsăgeanu (Știința). Întrucît în primul 
joc Știința a eîștigat doar cu 2—0, 
Progresul Strehaia s-a calificat cen
tru categoria C.

Victor

plină .vacanță"), astfel că perioada 
pregătitoare va fi mai scurtă. Afître- 
norii Valentin Stănescu și 
Stănculescu au la dispoziție vechiul 
lot în care au fost promovați o serie 
de juniori.

UN NOU CURS DE ANTRENORI

De curînd a luat ființă un nou curs 
de antrenori cu o durată de școlari
zare de 3 luni. Ședințele de pregătire 
teoretică și practică sînt conduse de 
cadre de specialitate de la I.C.F., prin
tre care conf. N. Roșculeț și asistent 
M. Bîrsan. Din rîndul cursanților fac 
parte foști internaționali și maeștri ai 
sportului, ca Zoltan Farmati, Șt. Ba- 
lint, Alex. Mari, Florin Știrbei, N. 
Oaidă, V. Copil etc.

element în orice fel de concurs ? 
Ne-au dovedit-o, în primul rînd, echi
pele masculine din Tg. Mureș, Ora
dea și cea feminină din Brașov care, 
adăugind pregătirii și o disciplină 
fermă, au reușit să obțină cele mai 
frumoase rezultate. A surprins, în 
schimb, în mare măsură clasarea cu 
mult sub posibilități a formațiilor 
masculine (S.S.E, nr. 1 și T. Dinamo- 
vist) și a celei feminine (Rapid) din

București. Acestea, deși dispuneau de 
mai multi jucători cu o bună pregă
tire și, în același timp, de antrenori 
cu multă experiență, au obținut re
zultate nesatisfăcătoare. Motivul ? 
Lipsa totală de disciplină manifes
tată în afara terenului de joc, care 
s-a resimțit chiar în timpul meciuri
lor. De altfel, comportarea generală 
a sportivilor bucureștepi a lăsat des
tul de mult de dorit, fapt care arată 
că în cadrul colectivelor respective 
munca de educație este trecută pe un 
plan secundar.



Însuflețite întreceri sportive în cinstea CONGRESULUI
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De Ia un capăt Ia altul al țării, în orașe și la sate, tineretul sportiv 

participă cu cea mai mare însuflețire la frumoasele competiții organizate 
în cinstea celui de-al 9-lea Congres al Partidului Comunist Român.

întrecîndu-se cu entuziasm în cadrul acestor concursuri cu caracter 
festiv, sportivii își manifestă dragostea lor fierbinte față de partid pentru 
minunatele condiții pe care le-a asigurat tineretului de a face sport, de 
a-și întări sănătatea.

Alături de toți oamenii muncii, constructori înflăcărați ai socialis
mului, sportivii mulțumesc partidului pentru viața nouă și fericită pe 
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care o trăiesc, angajîndu-se să nu precupețească nici un efort pentru 
ridica România socialistă pe culmile cele mai înalte ale prosperității 
ale civilizației.

• COMPETIȚII, REZULTATE...

ie trei locuri s-au clasat: Teodor 
Soare (tapi(er) 44 p. Andrei 
Antonescu (ajustor) 37 p și Vasile 
Magadaș (tapițer) 35 p.

LUGOJ : Asociația sportivă Sănăta
tea din localitate a organizat un reu
șit concurs motocîclist de viteză pe 
circuit La startul probelor au fost 
prezenți 32 de alergători din asocia
țiile sportive Progresul Timișoara, 
C.S.M. Reșița, Vagonul Arad și 
tatea Lugoj. Iată clasamentul 
chipe: 1. CSM Reșița 59 p, 2. 
tatea Lugoj 27 p, 3. Progresul 
șoara 22 p, 4. Vagonul Arad 15

I
I
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Scurte știri externe i
iMECIUL ATLETIC R.D.G. — IUGOSLAVIA

BUCUREȘTI: în cadrul manifestați
ilor sportive, pe stadionul Tineretu
lui din Capitală, în fata unui public 
numeros, a avut loc finala la fotbal 
în care s-au întrecut echipele I.O.R. 
și Gloria. Meciul a fost deosebit de 
atractiv, ambele echipe luptînd cu 
dîrzenie pentru victorie. După 120 de 
minute de ioc, scorul a fost egal 3—3,

„Duet" aerian pentru balon intre Ene II și Mo- 
guț. Frățilă și Cîmpeanu sînt gata să intervină. (Fază 
din meciul Dinamo Buc.—Știința Cluj 2—2, disputat

cîștigătoarea competiției echipa I.O.R. 
fiind hotărîtă prin executarea unor 
lovituri de la 11 metri. în prima re
priză cei care au dominat mai mult 
au fost jucătorii de la Gloria care au 
înscris prin Soliei (min. 32) și Tîrțău 
(min. 44). Pentru I.O.R. a marcat Ni- 
tescu (min. 37), dintr-o lovitură liberă. 
După pauză echipa I.O.R., decisă să 

obțină victoria a con
struit frumoase acțiuni și 
a înscris două goluri prin 
Marinescu II (min. 70) și 
Cocoș (min. 81). La un 
contraatac Diță (min. 83) 
de la Gloria, a adus ega- 
larea: 3—3. în prelungiri, 
nici una dintre echipe nu 
a reușit să modifice re
zultatul. Conform regula
mentului, fiecare jucător 
a executat cite o lovitură 
de la 11 metri. Transfor- 
mînd 6 lovituri echipa 
I.O.R. a obținut victoria 
cu scorul de 9—7 (1—2, 
3—3). S-au remarcat: 
Cojocaru, Sasu, Nițescu, 
Marinescu II (LO.R.) și 
V. Hie, D. loan. Soliei 
(Gloria).

G. CIORANU 
coresp.

Sănă- 
pe e- 
Sănă- 
Timi- 
P.

I. LEȘ — coresp.
BUZĂU: O interesantă întrecere 

handbalistică s-a desfășurat în orașul 
Buzău, cu participarea a patru forma
ții masculine : S.S.E. Buzău (două e- 
chipe), Unirea București și Știința Pa
latul Culturii Ploiești (juniori). Com
petiția și cupa pusă în joc au fost 
cîștigate de formația din Ploiești, care 
a dispus de S.S.E. II Buzău cu 6—4, 
S.S.E. I cu 4—2 și a terminat la ega
litate (7—7) cu Unirea. Pe locurile 
următoare s-au clasat: S.S.E. I, Uni
rea și S.S.E.

C. CÎMPEANU și M. POPESCU 
corespondenți

BAIA MARE: Pe o vreme ideală 
pentru fotbal și în fata unui numeros 
public, s-a disputat pe stadionul „23 
August" din Baia Mare finala com
petiției organizate în cinstea Congre
sului partidului. Au participat toate 
echipele de fotbal din oraș. In finală 
s-au calificat echinele Industria locală 
(din campionatul regional) și Minerul 
Baia Mare (juniori). Partida a fost 
cîștigată la mare luptă de Industria 
locală cu 2—1 (1—0). Au marcat
Buhuș și Liosli pentru învingători și 
Mocanii pentru învinși.

V. SĂSARANU — coresp.
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• Disputat in Jena; medul de atletism dintre selecționatele masculine 
ale R. D. Germane și R.S.F. Iugoslavia s-a terminat cu scorul de 136—76 
puncte în Savoarea echipei R.D. Germane. Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate în cursul acestei întîlnirl : 200 m : Erbstoesser (R.D.G.) 21,3 ; 800 m : 
Flehr (R.D.G.) 1:61,2; 5 000 m: Haase (R.D.G.) 14:02,4; 3 000 m obstacole; 
Span (R.S.F. Iugoslavia) 8:46,4 ; triplu salt ; Rueckborn (R.D.G.) 15,34 m ; 
înălțime: Todosievid (R.S.F. iugoslavia) 2,03 m ; disc : Kuehl (R.D.G.) 
56,83 m ; ciocan : Losch (R.D.G.) 64,64 m ; ștafeta 4 X 400 m : R.D. Germană 
3:10.8.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL BULGARIEI LA FOTBAL
• Campionatul de fotbal al R. P. Bulgaria a fost cîștigat de echipa 

Levski Sofia care a totalizat 42 de puncte (din 30 de Jocuri) cu un gola
veraj de 59—27. Pe locurile următoare s-au clasat in ordine : Lokomotiv 
Sofia — 39 puncte, Slavia Sofia — 35 puncte, T.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia — 34 puncte, Beroe Stara Zagora — 31 puncte. In ultima etapă, 
Levski Sofia a învins in deplasare cu 3—0 pe Lokomotiv Plovdiv, iar Loko
motiv Sofia a ciștlgat cu 2—1 la Cerno More Varna.

TATIANA SCELKANOVA 6,61 M
• In ziua a doua a concursului de selecție a atleților sovietici, Tatiana 

Șcelkanovu a realizat cea mai bună performanță mondială a sezonului la 
săritura în lungime cu rezultatul de 6,61 m. Alte rezultate: masculin : 
200 m : Koșceev 20,9 ; 400 m garduri: Anisimov 50,2 ; înălțime : Brumei 
2,15 m ; triplu salt : Nagornii 15,94 m ; greutate : Karasev 18,90 m; ciocan ; 
Klim 69,06 m ; ștafeta 4X100 m : U.R.S.S. I (Ozolin, Tuiakov, Kasanov, Ko- 
seev) 39,6 ; feminin : 800 m : Dmitrieva 2:07,7 ; 80 m garduri : Bîstrova 10,8 ; 
greutate : Cijova 17,56 m ; ștafeta 4X100 m : U.R.S.S. I 
kova, Samotesova, Talîseva) 45,4.

Rezultate din ziua a treia: 3 000 m: Kudinski 7:56,3
v. r. Samoilov 7:56,4) ; 5 000 m : Bolotnikov 13:43,0.

CONCURSUL DE ATLETISM DE LA

(Mitrohina, Pop-

(record unional,

HELSINKI

e Cu prilejul unei reuniuni atletice internaționale, desfășurat© la Hel
sinki, finlandezul Jorma Kinnunen a cîștigat proba de aruncare a suliței 
cu rezultatul de 85,32 m, urmat de polonezul Janus Sidlo — 83,60 m. Alte 

. rezultate : lungime : Stenius (Finlanda) 7,90 m : 1500 m: Wheeler (Austra
lia) 3:46,6 ; prăjină : Kairento (Finlanda) 4,92 m.

RECORDURI ÎN TRIUNGHIULARUL DE NATATT. 
DE LA SAN REMO

Echipa Italiei a cîștigat concursul triunghiular de natațle de la San 
Remo care a opus-o formațiilor Suediei și Franței. înotătorii italieni l-au 
întrecut pe cel francezi cu 56—45 puncte și cu același scor pe suedezi. La 
rîndul său. Suedia a întrecut echipa Franței cu 58—43 puncte. In prima zi 
a concursului, echipa de ștafetă a Italiei a stabilit un r.ou record național 
la 4X100 m liber cu timpul de 3:41,8. Proba de 1500 m a revenit înotătorului 
francez Francis Luyce In 17:44,2 — nou record 
Hans Ljungsd, clasat pe primul “ 
record al țării sale cu timpul de

RECORD EUROPEAN

loc la 4X100 
5:03,8.

francez. Concurentul suedez 
m mixt, a stabilit un nou

LA 800 M LIBER
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înotătorul Frank Wiegand din R.D. Germană a stabilit 
european în proba de 800 m liber cu timpul de 9:03,9. 
deținut de Semion Beiliz-Geiman (U.R.S.S.), era de 9:05.4.

REZULTATE DE FOTBAL

un nou record 
Vechiul record

I

• Un număr de 112 
tineri din asociația spor
tivă Grivita Roșie din 
Capitală, au participat la 
concursurile de tir orga
nizate în cinstea Con
gresului partidului. Con
cursul a contat și ca pro
bă In cadru' Întrecerii 
pentru cucerirea Insignei 
de polisportiv. S-au evi- 

duminică in cadrul competițiilor organizate pe sta- denfiat sportivii de la 
dionul Republicii, în cinstea Congresului partidului), secția 1 vagoane și de la 

_———---- .—— ----- - seefia Sculărie. Pe prime-

SOMCUȚA MARE: Consiliul raio
nal UCFS-Somcuța Mare a organizat 
mai multe competiții sportive. La 
întrecerile de volei pe primul loc s-a 
clasat echipa din Somcuța., Mare, 

care în ultimul meci a dispus cu 2—1 
de formația din Buciumi. La între
cerile de fotbal au luat parte patru 
echipe. In finală s-au întîlnit Mireșul 
Mare cu Ciolt. Fotbaliștii de la Mire
șul Mare au cîștigat cu scorul de 
3-0.

I
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VIOREL BUDA, coresp.

II
• Concursul pentru Insigna de polisportiv I

în Cupa Rappan la fotbal. Slovnaft Bratislava a dispus cu 3—1 (2—0) de 
formația iugoslavă Zagreb în timp ce echipa VSS Kosice a pierdut pe teren 
propriu cu 0—1 (0—0) în fața echipei Empor Rostock (R.D. Germană).

CUPA DAVIS : MEXIC — NOUA ZEELANDA 3—0
Echipa de tenis a Mexicului s-a calificat în finala zonei americane a 

Cupei Davis, învingind cu 3—0 selecționata Noii Zeelande. In partida de 
dublu, Rafael Osuna și Antonio Palafox au întrecut cu 6—4, 6—4, 6—2 cuplul 
Lew Gerrard, Ian Crookenden.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

I 
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I
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La asociația sportivă Vagonul Arad 
concursul pentru Insigna de polispor
tiv este în centrul atenției. Consiliul 
asociației sportive manilestă o in
tensă preocupare pentru a atrage cît 
mai multi tineri la startul acestui con
curs, Datorită bunei popularizări a 
competiției prin stația de amplificare 
și panouri, terenurile asociației cu
nosc zilnic o mare animație. Ca ur
mare, pină în prezent 286 tineri și 
tinere au îndeplinit normele prevă
zute, devenind purtători ai Insignei, 
iar alti 130 trec în aceste zile ulti
mele probe. Printre cei ce au cucerit 
Insigna se numără Viorel Oană, Ascu 
Bucatoș, Vaier Mihăescu, precum și 
sportivi fruntași ca Patru Păcurar, 
loan Todoroiu (lupte). Gh. Macovei 
și Petru Schweilinger (fotbal).

In munca de mobilizare a tinerilor 
tn întreceri s-au evidential secțiile 
de sculârie. pregătire I și finisaj I,

angrenat cei mai multi spor-care au 
tivi.

Concursul pentru Insigna de poli
sportiv a constitui! pentru asociația 
sportivă Vagonul Arad un bun prilej 
de a descoperi noi talente, tineri de 
perspectivă. Astfel, tinerii Virgil 
Surdan și Cornel Gherman, care s-au 
remarcat cu ocazia întrecerilor, au 
fost introduși în echipa de perfor
manță a secției de tir. După cum ne-a 
spus tov. Gh. Aldea, președintele 
asociației, în zilele care urmează se 
vor intensifica și mai mult preocu
pările pentru sporirea numărului de 
participanta Bunăoară, intenția mem
brilor consiliului este aceea ca pînă 
la sfirșitul anului să-și îndeplinească 
normele încă 600 de tineri.

ȘT. IACOB-coresp.

cu mult interes la concursurile pen
tru obținerea Insignei de polisportiv. 
Dovadă concludentă — cifrele înre
gistrate în ultima vreme: 548 de pur
tători gradul I (categoria 12—15 ani), 
132 de purtători gradul I (categoria 
peste 15 ani) și 133 de purtători 
gradul II.

La reușita concursurilor își aduce 
aportul întregul activ al consiliului 
raional UCFS, precum și o serie de 
cadre didactice (profesori de educație 
fizică și învățători).
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Ca pretutindeni în tară, tineretul 
din raionul Rîmnicu Vîlcea participă

® Duminici cultural - sportive
GALAȚI: Asociația sportivă Ancora 

a organizat două „duminici cultural- 
sportive”, la care au participat peste 
1000 de persoane. Demonstrațiile de 
volei, handbal, atletism, jocuri mari
nărești, ca și evoluția brigăzii artis
tice au fost îndelung aplaudate. Aso
ciația Ancora și-a amenajat de curînd 
un teren de 
popice

volei și o arenă de

T. SIRIOPOI. 
coresp. 

cooperatori

moașă „duminică cultural-sportivă*. 
Au participat sportivi din asociațiile 
Progresul Reghin, înainte Voivodeni, 
Metalul Reghin, Forestierul Reghin, 
Valea Mureșului II Periș, llefor, Auto- 
transport și Constructorul din Reghin. 
Zeci de tineri s-au întrecut la lupte, 
atletism și fotbal. Tot cu această 
ocazie s-a disputat campionatul re
gional de navo-modele, în care cele 
mai bune rezultate le-au obținut re
prezentanții asociației Forestierul.

IAȘI: Peste 1 200 de 
agricoli din comunele Vlădeni, Spi- 
neni, Andrieșeni și satele înconju
rătoare au participat la „duminica 
cullural-sporlivă' organizată de con
siliul raional UCFS Iași, Cu acest 
prilej, s-au desfășurat întreceri la 
handbal, fotbal, ciclism, baschet, oină 
și atletism.

VASILE MAN-coresp.

D. DIACONESCU
coresp.

REGHIN : Terenul sportiv Forestie
rul din localitate a găzduit o fru-

LETEA VECHE: Atletism, ciclism, 
box, fotbal — iată disciplinele la care 
s-au întrecut sportivii din Letea Veche 
și Bacău, în cadrul unei „duminici 
sportive”. întrecerile au fost orga
nizate pe noul teren sportiv amenajat 
în cinstea Congresului partidului.

ILIE IANCU-coresp. reg.

FOTBAL. La Caracas : Benfica — Atletico Madrid 2—1 (după prelun
giri) ; in turneul de la New York : Polonia Bytom — Ferencvaros 2—1, West 
Bromwich Albion — Kiltnarnok 2—0. In clasamentul grupei conduce Polonia 
Bytom cu 5 p.

GIMNASTICA Campionatele mondiale din 1966 vor avea loc Ia Dort
mund (R.F.G.), iar cele europene din 1967 se vor desfășura în Finlanda 
(masculin) și In Olanda (feminin).

MOTOCICLISM. Concursul de 
natul mondial la clasa 500 cmc, a 
care a realizat o medie orară de 
pilotat o motocicletă MV Agusta.

TENIS. Ciștigătorll turneului__ ___ ____ . _____
(R.P. chineză): simplu bărbați: Gulyas (B.P.U.): dublu femei: Ti Fen-ti—Si 
lun-cen : dublu bărbați : Stall (Australia) — Pabst (Chile).

VOLEI. R, P. Chineză — R. D. Germană (feminin) 3—1 la Schwerin și 
3—1 cu selecționata secundă a R. D. Germane.

Noi jocuri In preliminariile campionatului mondial feminin
la handbal

la Sachsenring, contînd pentru campio- 
fost cîștlgat de englezul Mike Hallwood, 

150,762 pe o distanță de 172,280 km. El a

de la Sopot. Simplu temei : TI Fen-tl

Zilele acestea s-au 
alte două meciuri în 
preliminariilor campionatului 
mondial feminin la handbal în 
7. Unul s-a încheiat cu o sur
priză. La Schwerin, reprezenta
tiva R. D. Germane n-a putut 
dispune de echipa Ungariei de-

I
I
I
I
I
I
I

disputat 
cadrul

4

cît la o diferență de două punc
te : 6—4 (4—3), după un joc viu 
disputat. Cum în primul meci 
Ungaria învinsese tot la două 
puncte (8—6), calificarea pentru 
turneul final a fost decisă />... 
sorti. Aceștia au fost favorabili 
formației maghiare.

La Gliwice. în Polonia, 
prezentativa gazdelor a
trecut Norvegia cu 10—5 (5—1) 
în prima partidă. Returul va a- 
vea loc la Trondheim, la sfîr- 
șitul lunii.

re- 
în-

I
I
IICOSTEA MARINOIU-coresp.

Fază clin intilnirea linală la volei teminin : C.P.B. — Rapid 3-2.
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® JOCURILE SPORTIVE AFRICANE I
8
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BRAZZAVILLE 20 (Agerpres). - 
întrecerile primei ediții a „Jocu 
rilor sportive africane-' s-au des
chis cu proba ciciistâ de fond 
disputată pe distanța de 160 kilo 
metri. Primul a trecut linia de 
sosire sportivul algerian Ahmed 
Djalil, cronometrat cu timpul de 
3h 59:30,0. EI a fost urmat de To- 
her Zaaf (Algeria) și Razafinarivc 
(Republica Malgașă),

Preliminariile turneului de fot 
hal au început cu. o mare sur
priză : echipa Algeriei, favorita 
competiției, a fost învinsă cu 1—0 
(0—0) de selecționata ------ 
Fildeș. Tot în turneul 
Togo — Mali 2—1.

La handbal, Tunisia 
cu 10—1 echipa din Senegal, iar 
la baschet feminin Republica A- 
rabâ Unită a cîștlgat cu 68—24 
meciul cu echipa Volta Superi
oară.

Iată și cîteva rezultate înregis
trate în probele de calificare la 
înot : 100 m liber : El Hazzwi
(R.A.U.) 58:5,0; 100 m fluture: Ab
del Haisaliman (R.A.U.) 1:05,0 ; 400 
m liber ; Ahmed Rizak (R.A.U.) 
4:45,0.

în competiția d? judo, titlul de 
campion la categoria ușoară a 
fost cucerit de senegalezul Boissu

Coastei de 
de fotbal •

ia întrecut
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