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călăuza sa încercată — partidul comuni șt iloyiJfl&^°a 

poporul român își înalță patria tot mai sus, spre 

culmile socialismului, bunăstării și fericirii44.

(Din Raportul C. €. al P. C. R. la ccl de al IX lea Congres)
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LUCRĂRILE CELUI DE AL IX-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Lucrările primei ședințe de vineri 
dimineața a celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
au fost conduse de tovarășul Leontin 
Sălăjan.

întîmn-r*at  cu vii și puternice a- 
plauze, â îtiat cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnaraș.

Tovarășul Leontin Sălăjan a anun
țat apoi că pe adresa Congresului au 
sosit peste 8 000 de telegrame și 
scrisori din partea organizațiilor de 
partid, a colectivelor de muncitori, 
ingineri, tehnicieni din uzine, fa
brici, șantiere, unități socialiste din 
agricultură, din partea organizațiilor 
economice, de masă șl obștești, a 
instituțiilor de învățămînt, știință, 
cultură și artă, a unităților militare. 
Oamenii muncii raportează cu mîn- 
drie că și-au îndeplinit și depășit an
gajamentele luate în cinstea celui 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
își exprimă deplina încredere și ata
șamentul nemărginit față de Partidul 
Comunist și Comitetul său Central, 
angajindu-se să nu precupețească 
nici un efort pentru a da viață hotă- 
rîrilor ce vor fi adoptate de Congres- 

în numele delegaților, tovarășul 
Leontin Sălăjan a transmis mulțumiri, 
tuturor, pentru urările adresate Con
gresului, dorindu-le noi succese în 
activitatea ce o desfășoară pentru 
înflorirea patriei noastre socialiste.

La discuții, în continuare, au luat 
cuvîntul tovarășii Iosif Uglar, dele
gat al organizației regionale de par
tid Maramureș, Ștefan Bălan, delegat 
al organizației orășenești de partid 
București, Simion Pop, delegat al 
organizației orășenești de partid 
București, Ion Poenaru, delegat al 
organizației regionale de partid Plo
iești, Maria Ghirțoi, delegată a orga
nizației regionale de partid Bucu
rești.

în cursul ședinței au rostit cu- 
vîntări de salut tovarășii Joseph 
Garang, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Su
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lntr-o pauză a lucrărilor — delegați la Congres în fața standurilor de cărți

dan; Kjartan Olafsson, președintele 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Islanda ; Jose Ma
nuel Fortuny, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Guatemala; Georges Mauvois, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Martinica ; Fuad Nassar, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Iordania.

Cuvîntările de salut ale conducă
torilor delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești au fost subli
niate cu vii aplauze de delegații și 
invitații la Congres.

S-a anunțat apoi că pe adresa Con
gresului au sosit mesaje de salut din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Australia, Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Birmania, Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Guadelupa, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Honduras, 
Consiliului Național al Partidului Co
munist Indian, Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Irlanda 
de Nord, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Izrael, Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din San Marino, Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Noua Zeelandă, Comitetului Central 
al Partidului African al Independen
ței din Senegal.

în numele Congresului, tovarășul 
Leontin Sălăjan a mulțumit tuturor 
acestor partide pentru mesajele lor 
de salut, subliniind că ele reprezintă 
o expresie a legăturilor de solidari
tate internațională ale partidului nos
tru cu partidele comuniste și mun
citorești.

Lucrările celei de-a doua ședințe 
de dimineață a Congresului au fost 
conduse de tovarășul Leonte Răutu.

în continuarea discuțiilor au luat 
cuvîntul tovarășii Nicolae Giosan, 
delegat al organizației regionale de 
partid București, Demostene Botez, 
delegat al organizației orășenești de 

partid București, Ion Coman, delegat 
al organizației regionale de partid 
Cluj, Ștefan Bîrlea, delegat al orga
nizației orășenești de partid Bucu
rești, Octavian Groza, delegat al or
ganizației orășenești de partid Bucu
rești, Mihai Liculescu, delegat al 
organizației regionale de partid Ol
tenia.

S-a anunțat apoi că din cei 374 to
varăși înscriși la discuții, au luat 
cuvîntul 64. La propunerea prezidiu
lui, Congresul a aprobat sistarea dis
cuțiilor, urmind ca tovarășii înscriși 
la discuții, care n-au luat cuvîntul, 
cît și ceilalți delegați, care au pro
bleme importante de ridicat, să le 
formuleze in scris șl să le depună 
la secretariat, pentru a fi incluse în 
stenograma lucrărilor Congresului.

Lucrările ultimei ședințe de di
mineață au fost conduse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

La propunerea Comisiei de redac
tare a proiectelor de hotărîri șl rezo
luții ale Congresului, prezentată de 
tovarășul Ion Cosma, Congresul a 
votat în unanimitate următoarea ho- 
tărîre :

„Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român aprobă rapor
tul Comitetului Central al parti
dului prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și activitatea desfășu
rată de Comitetul Central în pe
rioada dintre cel de-al VIII-lea 
Congres și Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român“.

întreaga asistență, în picioare, o- 
vaționează îndelung, răsună urate.

De asemenea, a fost votată în una
nimitate următoarea Rezoluție:

„Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român aprobă ra
portul Comisiei Centrale de Revi- 
zic“.

Participanții au aplaudat puternic 
Rezoluția adoptată-

Luînd cuvîntul în numele Comisiei 
de redactare a proiectelor de hotă- 

rîri și rezoluții, tovarășul Roman 
Moldovan ,după ce a prezentat pro
punerile de îmbunătățiri referitoare 
la proiectele de Directive, a supus 
aprobării Congresului proiectele de 
Directive cu îmbunătățirile propuse.

Congresul a votat în unanimitate, 
într-o atmosferă de entuziasm,

— Directivele cu privire Ia dez
voltarea economiei naționale în pe
rioada 1966—1970 ;

— Directivele cu privire la valo
rificarea surselor energetice și e- 
Iectrificarea țării în perioada 1966 
—1975.

Delegații și invitații aplaudă și o- 
vaționează îndelung.

în continuarea lucrărilor, tovară
șul Iosif Banc, din însărcinarea Co
misiei de redactare a proiectelor de 
hotărîri ți rezoluții, a prezentat pro
punerile primite cu privire la îmbu
nătățirea proiectului Statutului Parti
dului Comunist Român.

La articolul 22, din capitolul IV al 
proiectului de Statut, a fost prezen
tată următoarea nouă formulare :

„Comitetul Central alege Comi
tetul Executiv, Prezidiul perma
nent, Secretarul general și Se
cretariatul. Comitetul Executiv a- 
sigură conducerea activității parti
dului între plenare. Prezidiul per
manent rezolvă problemele poli
tice curente ale partidului, iar Se
cretariatul organizează și contro
lează îndeplinirea hotărîrilor parti
dului și selecționarea cadrelor.

Comitetul Executiv, Prezidiul 
Permanent și Secretariatul rapor
tează Comitetului Central despre 
activitatea depusă1*.

în legătură cu această propunere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus«

Tovarăși,

îmî permiteți să dau o explicație.
In Comisie am analizat problemele 

legate de îmbunătățirea activității 
Comitetului Central, de aplicarea șl 
mai consecventă a principiului condu
cerii și al muncii colective în activi
tatea partidului nostru, a organelor 
sale de conducere. Pornind de aici 
s-a ivit necesitatea să aducem arti
colului 22 al Statutului modificările 
pe care le supunem Congresului.

Ținînd seama de creșterea numă
rului membrilor de partid, de faptul 
că în compoziția Comitetului Central 
va trebui să se reflecte această creș
tere, Comisia consideră că actuala 
formă organizatorică — Biroul Politic 
— nu mai corespunde noilor condiții 
și că este necesar un organ executiv 
mai cuprinzător, care să aibă posibi
litatea de a îndeplini mai bine rolul 
de conducător al activității partidului 
între plenare. După cum știți, plena
rele se țin, în conformitate cu pre 
vederile Statutului, o dată la 3-4 luni. 
Este, așadar, nevoie de un organ exe
cutiv mai larg, care să poată cu
prinde și îndeplini sarcinile mari ce-i 
revin în construcția și viața de partid, 
de stat, în toate domeniile de activi
tate.

în al doilea rînd: practica îndelun
gată a dovedit că zilnic apar probleme 
care trebuie analizate și rezolvate de 
un colectiv restrîns. Pînă acum, acea
stă cerință a fost rezolvată prin con
sultări cu un număr de tovarăși. 
Deficiența acestei practici constă în 
aceea că se creează posibilitatea de 
a se adopta hotărîri care nu sînt 
emanația unui organ statutar al 
partidului, sau chiar de a se lua ho
tărîri de unul singur;

Considerăm, de aceea, că este ne
cesar să aducem o îmbunătățire în 
acest domeniu, creînd un Prezidiu 

Permanent, alcătuit dintr-un număr 
restrîns de tovarăși, care să rezolve 
problemele politice ce intervin zilnic 
în activitatea noastră.

Acestea sînt motivele pentru care 
propunem modificarea prevederilor 
proiectului de Statut. (Aplauze pu
ternice).

Noi considerăm că adoptarea aces
tei hotărîri de către Congres va în
semna un pas înainte în direcția întă
ririi conducerii și răspunderii colec
tive, în general, a îmbunătățirii acti
vității Comitetului nostru Central; 
(Vii și puternice aplauze).

S-a trecut apoi la votarea proiectu
lui de Statut cu îmbunătățirile pro- 
puse.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, CONGRESUL A ADOPTAT ÎN 
UNANIMITATE STATUTUL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN. Se a- 
plaudă îndelung, minute în șir, răsună 
urale.

Subliniind că din momentul adop
tării Statutului, candidații de partid 
au devenit membri ai Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus ca celor 209 
delegați cu drept de vot consultativ, 
care reprezintă la Congres pe candi
dați, să li se acorde drept de vot 
deliberativ.

în unanimitate, Congresul a votat 
următoarea Hotărîre :

„Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român hotărăște - 
ca delegații cu drept de vot con
sultativ să primească drept de vot 
deliberativ**.

Tovarășul Dumitru Popa a pre, 
zentat apoi propunerea Comisiei de 
apeluri, în care se arată că, întrucît 
rezolvarea cererilor înaintate Con
gresului necesită un timp mai înde
lungat, Congresul să însărcineze noul; 
Comitet Central, ce va fi ales, să ia: 
măsuri pentru rezolvarea memoriilor- 
prezentate Congresului de un număr- 
de persoane privind reexaminarea.- 
situației lor de partid.

Congresul a aprobat în unanimitate 
propunerea Comisiei.

Din însărcinarea Comisiei de re
dactare a proiectelor de hotărîri și 
rezoluții, tovarășul Manea Mănescu a 
supus spre aprobare delegaților Pro
iectul de rezoluție al celui de-al IX- 
lea Congres al Partidului Comunist: 
Român, elaborat pe baza raportului 
Comitetului Central prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, a celor
lalte documente ale Congresului, a 
dezbaterilor și a propunerilor făcute 
in cadrul acestora.

Congresul a adoptat în unani
mitate Rezoluția Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

în sală domnește o mare însuflețire, 
asistența în picioare aplaudă puter
nic, se ovaționează îndelung.

în ședința de după-amiază s-a trecut! 
Ia ultimul punct al ordinii de zi :i 
Alegerea Comitetului Central all 
Partidului Comunist Român și a Co
misiei Centrale de Revizie, la care aur 
participat numai delegații la Congres-

Lucrările Congresului continuă».
(Agerpres)

Azî, în jurul orei 11, 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor trans
mite, din Sala Palatului 
R. P. Române, lucrările 
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.



Pentru a cunoaște și a pune în discuție 
— în dorința de a face astfel un util schimb 
de experiență — felul cum se muncește în 
secții, cluburi și asociații sportive, ne-am 
continuat ancheta începută acum 
tămîni, aleg în d de data aceasta 
Timișoara—Brașov—Litoral.

Ca și altă dată, ne-am petrecut 
suri în mijlocul sportivilor și antrenorilor, 
tun asistat la antrenamente și competiții,

cîteva săp-
itinerariul

multe cea-

căutînd să desprindem în mod special preo
cuparea pentru calitatea muncii desfășurată 
de sportivi și activiștii sportivi.

Din notațiile acestui raid-anchetă vă pre
zentăm astăzi trei materiale din a căror 
lectură activiștii duhurilor și asociațiilor 
sportive pot trage — după părerea noastră — 
numeroase și utile învățăminte pentru mun
ca lor de fiecare zi.

VACANȚA = ODIHNA, DAR... ACTIVA!
RAID ANCHETA LA BRAȘOV

© IN GENERAL, PREOCUPARE PENTRU O CÎT MAI BOGATĂ ACTIVITATE 
SPORTIVĂ © ACȚIUNI, INITIATIVE... © SE POATE FACE MAI MULT © PĂRERI 

și CONCLUZII

In plin sezon estival, în stațiu
nile de pe litoral (Mamaia, Efo
rie Nord, Eforie Sud, Tecliirghiol, 
Mangalia, costinești și Năvodari), 
zeci și zeci de oameni ai muncii 
ca și numeroși turiști străini își 
petrec concediile de odihnă. Cum 
este și firesc, in preocupările ce
lor aflați pe malul Mării Negre 
intră și activitatea sportivă-re- 
creativa. In acest scop, forurile 
competente din regiunea Dobro- 
gea și din orașul Constanța au 
luat o serie de măsuri menite să 
contribuie ia buna organizare și 
desfășurare a activității de edu
cație fizică de pe litoral. Astfel, 
pe baza indicațiilor Consiliului 
Generai al UCFS, consiliul re
gional Dobrogea al UCFS și con
siliul clubului sportiv Farul in 
colaborare cu Comitetul de cul
tură și artă al orașului Constanța 
și eu sfaturile populare a întoc
mit un plan concret de acțiune 
penti”u întreg sezonul 1965. De 
asemenea, la Farul se analizează 
săptămînai, cu instructorii spor
tivi salariați ai cluburilor cultu
rale din stațiuni, modul cum se 
îndeplinesc sarcinile.

Să vedem acum in ce constă 
activitatea sportivă pe litoral, cum 
este pus in aplicare planul de 
măsuri ? Munca este dusă de 5 
instructori salariați (la Eforie 
Sud, Mamaia, Eforie Nord, Man
galia și Tecliirghiol) și de 19 ins
tructori sportivi voluntari. Pe li
toral sînt în stare de folosință 
19 terenuri de volei, 5 de bas
chet, 4 de fotbal, unul de hand
bal redus, 6 porticuri de gimnas
tică, 8 terenuri de tenis. La Ma
maia și parțial la Eforie Sud, 
aceste baze sînt bine întreținute, 
pe ele desfășurîndu-se o activi
tate susținută. O inițiativă bună 
a fost aceea a amenajării unor te
renuri simple, a locurilor de joacă 
pentru copii și „plantarea" de 
porticuri de gimnastică direct pe 
plaje (Mamaia). în toate stațiu
nile activitatea sportivă este cu
prinsă în programele cultural- 
sportive ce se alcătuiesc lunar și 
sînt afișate, defalcat pe saptă- 
mîni. Cele mai multe întreceri au 
loc la șah, tenis de masă și fot
bal. De pildă, la Mamaia, se or
ganizează cu regularitate întîl- 
niri de șah, tenis de masă, volei, 
baschet cu echipe formate și din 
turiști străini. S-au mai disputat 
și meciuri de handbal masculin 
Intre o selecționată a turiștilor 
suedezi și echipa SSE Constanța, 
volei masculin între o formație 
de turiști polonezi și SSE Con
stanța. Unele dintre concursuri, 
mai ales la sporturile individuale 
au fost dotate cu premii și di
plome (exemple la Eforie Nord 
și Mangalia).

Printre alte acțiuni mai pot fi 
citate și cele privind organizarea 
unor excursii.

Bine apreciate au fost și de
monstrațiile unor echipe de fot
bal (la Mangalia și Eforie Nord), 
handbal feminin (Mangalia), volei 
(Eforie Sud și Mamaia), baschet 
gimnastică, box, rugbi etc.

La toată această activitate, un 
ajutor deosebit au dat instructorii 
sportivi salariați și voluntari. De 
asemenea, există o colaborare 
mai bună între organele UCFS 
și cele ale sfaturilor populare, 
sindicate, Comitetul de cultură și 
artă etc. Merită evidențieri și clu
burile centrale culturale din Efo
rie Nord și Sud ca și casa de cul
tură Mangalia.

Față de cele arătate s-ar părea 
eă activitatea de educație fizică 
în stațiunile de pe litoral sc des-, 
fășoară mulțumitor. Realitatea 
este insă alta. în comparație cu 
condițiile existente, realizările 
sînt mult pren puține, departe 
de posibilități și de cerințe. De 
ce ?

Principala deficiență constă în 
faptul că biroul consiliului clubu
lui sportiv Farul nu a ținut seama 
totdeauna de indicațiile Consiliu
lui General al UCFS și nu a ur
mărit punct cu punct îndeplinirea 
măsurilor stabilite în comun. Ac
tivitatea sportivă de pc litoral nu 
a constituit o preocupare perma
nentă, ci a devenit o problemă 
abia după începerea efectivă a 
sezonului de băi. A fost neglijată 
luarea din timp a măsurilor pen
tru repararea bazelor sportive, 
pentru amenajarea de baze noi, 
dotarea lor șj procurarea inven

tarului sportiv necesar. Nefiind 
suficient solicitate, sfaturile popu
lare (oraș Constanta și cele din 
stațiuni) nu șl-au adus la timp 
contribuția așteptată. Deși au fost 
alcătuite planuri precise și s-au 
făcut repetate sesizări, bazele 
sportive sînt încă insuficiente și 
necorespunzătoare. La Techlrghiol 
nu există decit un teren simplu 
de volei și unul de baschet, iar 
terenul de fotbal este, de fapt, 
impracticabil încă de anul tre
cut. Terenul de handbal de la 
Efone Sud a stat nefolosit pină 
acum o lună. In aceeași stațiune, 
terenul de fotbal este neîngrijit, 
tar terenurile de volei, tenis și 
baschet de la baza Sfatului popu
lar se aflau încă în curs de rea- 
menajare după mai bine de o 
lună de la deschiderea sezonului. 
La Eforie Nord situația este șl 
mai deficitară. Deși sezonul a în
ceput de mult, terenurile de vo
lei (2), baschet șl fotbal erau inu
tilizabile pină la sfirșltul lui iunie.

Conducerea clubului Farul nu a 
realizat o colaborare eficientă cu 
secția de învățămînt a Sfatului 
popular oraș Constanța pentru 
pregătirea din timp și în mod 
satisfăcător a bazei sportive pen
tru taberele de pionieri, elevi șl 
studenți de la Năvodari și Cos- 
tineștl. In ziua deschiderii (16 
iunie) acestei tabere — una din 
cele mai mari din tară — tere
nurile de handbal (3), fotbal (2) 
și volei se găseau într-o stare 
total necorespunzătoare, La fel 
și la tabăra de la Dig-Năvodari 
unde nu s-a prevăzut amenajarea 
bazei sportive, aici existind doar 
un presupus teren de volei cu 
un singur stîlp I Intr-o situație 
asemănătoare se prezintă și ta
băra de pionieri și elevi de la 
Schitu Costinești. Sfatul popular 
nu a luat măsuri pentru amena
jarea terenurilor de fotbal, hand
bal și volei. Din această cauză, 
activitatea de educație fizică a 
copiilor se reduce numai la gim- 

Pregătiri in perspectivă la secția de volei Ș.S.E. Timișoara
Performanțele valoroase se 

obțin numai printr-o muncă 
perseverentă și de lungă du
rată, bazată pe îmbinarea per
fectă a pregătirii profesionale 
a sportivilor (în producție, 
școală etc.) cu cea sportivă 
Ocupîndu-mă de cîțiva ani de 
creșterea tinerilor jucători de 
volei de la Ș.S.E. Timișoara, 
zn-am ghidat în activitatea mea 
după acest principiu funda
mental. Anul acesta, am reu
șit să ocupăm locul întîi în 
campionatul republican școlar 
și, totodată, să ne calificăm în 
finala campionatului republi
can de juniori, care se va des
fășura peste cîteva zile în ora- ția pregătirii fizice, precum și ătît mai întemeiată, cu cit 
șui nostru.

Consider că aceste rezultate 
sînt o consecință firească a 
muncii noastre, pe care ne-am 
străduit s-o planificăm bine 
de-a lungul anilor, pornind și 
de la ideea asigurării unui- vo
lum de lucru cît mai mare, rea
lizat prin cîte patru antrena
mente săptămînale și prin fo
losirea cît mai judicioasă a 
perioadelor de vacanță, în 
special a vacanței de vară. 
Aceasta este —• ca durată și 
posibilități de organizare — 
foarte propice îndeplinirii pla
nului de muncă stabilit și a o- 
biectivelor urmărite. Socotesc

nastlca de înviorare și uneori la 
jocuri pe plaje. De asemenea, de 
trei ani, clubul Farul nu a reușit 
sâ realizeze o conlucrare cu Sfa
tul popular oraș Constanța pen
tru a amplasa — cu excepția Ma
maiei — porticuri șl haltere sim
ple pe plajele din stațiuni. Nici 
sarcina, luată în 1963, de a avea 
30 de instructori voluntari nu a 
fost îndeplinită. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că asociațiile 
sportive din stațiuni nu-și fac 
simțită prezența în activitatea de 
pe litoral. Același lucru se poate 
spune și despre munca profesori
lor de educație fizică. De exem
plu la Mangalia, în afara profe
soarei Elena Groza, instructor 
sportiv salariat, ceilalți profesori 
de educație fizică nu-și aduc con
tribuția cuvenită.

Problema care se pune, în pre
zent, este aceea că activitatea 
sportivă de pe litoral trebuie se
rios îmbunătățită și organizată în 
cele mai bune condițiuni, astfel 
ca oamenii muncii aflați la odihnă 
să beneficieze din plin de bine
facerile sportului. Organele UCFS, 
cu sprijinul efectiv al sfaturilor 
populare și împreună cu cele
lalte organizații trebuie, să de
pună toate eforturile pentru ame
najarea bazelor sportive; pentru 
impulsionarea activității, mărind 
numărul competițiilor, a demon
strațiilor diferitelor echipe, a 
excursiilor. Totodată este necesar 
să se acorde atenție și centrelor 
de inițiere.

Formele activității de educație 
fizică din stațiunile de pe litoral 
nu trebuie să aibă un caracter 
rigid. Ele trebuie să fie cit mai 
atractive și interesante, at.răgînd 
un număr mare de participanți, 
contribuind astfel la formarea 
deprinderii de practicare sistema
tică a exercițiilor fizice șl a spor
tului.

prof. EFREM CHERTEȘ

de aceea, că pentru a obține 
rezultate bune și în anul corn- 
petițional care urmează trebuie 
să pornim cu o temeinică bază 
de pregătire din această vară.

Vara constituie o foarte 
bună perioadă de pregătire, 
deoarece cu elevii sportivi, în 
special, se poate lucra stărui
tor și mai pe îndelete, nemai- 
avînd pe umeri sarcinile șco
lare și cele competiționale. Din 
Experiența acumulată în alți 
ani și pe care o voi aplica și 
anul acesta, știu că acum, în 
mijlocul verii, se poate munci 
cu roade însemnate în direc- 

pentru dobîndirea unui bagaj 
sporit și variat de procedee 
tehnice și tactice. Elevii mei au 
mai mult timp liber, sînt mai 
odihniți, participarea lor la an
trenamente este mai activă și 
creșterea lor sportivă se ob
servă aproape de la o ședință 
la alta. VaTa aceasta, ca și în 
cele precedente, voi spori nu
mărul antrenamentelor săptă- 
mînale, organizîndu-le zilnic și 
uneori chiar de două ori pe 
zi, rezolvînd totodată și pro
blema densității lor. Totul, bi
neînțeles, rostuit cu grijă și 
organizat astfel îneît să nu des
ființeze vacanța elevilor care

In ultimul timp, ziarul nos
tru a publicat o serie de mate
riale ale unor cunoscuți antre
nori și tehnicieni care tratau di
ferite aspecte pe ■care le ridică 
folosirea judicioasă a perioadei 
de întrerupere dintre campiona
te, la jocuri sportive. Plecînd 
de la proverbul care spune că: 
„Omul gospodar își face vara 
sanie și iarna car", cei solicitați 
să-și spună părerea în această 
privință, au fost unanimi în a 
pleda pentru o activitate neîn
treruptă, pentru scurtarea sau 
chiar excluderea vacanței, con
diție esențială — după părerea 
lor — pentru realizarea marilor 
performanțe. Și exemplele celor 
mai mari sportivi ca și ale unor 
formații fruntașe din țara noa
stră și de peste hotare, atestă 
acest adevăr : munca continuă și 
de bună calitate este calea cea 
mai sigură spre măiestria spor
tivă.

De altfel, numărul antrenorilor 
noștri care o dată cu încheierea 
activității competiționale se cu
fundă într-un „dolce far niente”, 
explicînd lipsa de activitate prin 
tot felul de cauze, este din ce 
în ce mai mic. O dovadă con
cludentă în această direcție ? 
Concluziile unui raid-anchetă 
întreprins recent prin secțiile de 
performanță la jocuri sportive 
din orașul Brașov.

O INTENSĂ ACTIVITATE

Primul nostru popas l-am fă
cut pe terenul de baschet al aso
ciației sportive Voința. Deși era 
o oră matinală, activitatea se des
fășura din plin. Două grupe 
din anul I al Școlii sportive de 
elevi din Brașov, formate din 
eleve care abia anul acesta au 
deprins primele noțiuni în jocul 
de baschet, lucrează cu mingea.

— Nu sînt în vacanță ? —
întrebăm pe profesoara Elena 
Roșu, care conduce antrenamen
tul.

— Ba da, dar o vacanță or
ganizată. Fiind toate din Bra
șov, vin la teren de trei ori pe 
săptămînă pentru a face pregă
tire fizică generală și pentru a 
lucra mai mult și în liniște a- 
supra deprinderii corecte 
cedeelor tehnice. Știți, la 
aceasta dacă învață ceva 
atunci mai tîrziu 
greu de corijat...

Urmărim de pe 
renului de asfalt 
tul. De fapt, copiii se joacă, se 

a pro- 
vîrsta 
greșit, 
foarteeste

marginea te- 
antrenamen-

este un drept al lor suveran. 
Ceea ce am mai reușit și sînt 
convins că voi realiza și de 
astă dată, bizuindu-mă între al
tele pe alcătuirea unor antre
namente cît mai variate și mai 
atractive. Dar, și pe conștiința 
deplină a tuturor sportivilor 
mei că rezultatele înalte pot fi 
cel mai lesne asigurate prin- 
tr-o muncă serioasă de pregă
tire, asociată cu o judicioasă 
organizare a timpului liber, pe
trecut într-un regim sănătos 
de viată sportivă.

O asemenea concepție 
pregătire este pentru noi 

de 
cu 
ur- 
înmează un an competjțional 

care, ținînd cont de creșterea 
valorică a voleibaliștilor pe 
care-i antrenez și de obligațiile 
care decurg din rezultatele 
bune obținute în 1965, inten
ționez ca echipa Ș.SE. Timi
șoara, pe lingă toate întrecerile 
rezervate elevilor și juniorilor, 
să participe în 1966 și la cam
pionatul de calificare. $i, de
sigur, cu cît mai bune rezul
tate.

Cu o sîrguincioasă pregătire 
în vara aceasta, sînt convins 
că vom izbuti.

După; cum se poate vedea

prof. N. MIHAILESCU

lasă angrenați în diferite între
ceri simple și la capătul a două 
ore nici nu au băgat de seamă 
că s-au antrenat serios.

Și tocmai cînd ne pregăteam 
de plecare ... surpriză !' Pe te
ren au apărut juniorii echipei 
divizionare Steagul roșu, împre
ună cu cîțiva dintre jucătorii 
primei garnituri : Bîrsan, Simon, 
Franz. Deși antrenorul C. Ne
grea este plecat, totuși munca 
nu încetează. Juniorii vin cu re
gularitate la antrenament, iar 
cei „mari” nu lipsesc nici ei. Ce 
se lucrează ? Sportivul N. Bîrsan 
ne spune că se insistă pe cize
larea tehnicii de aruncare la coș, 

DIN VIATA SECȚIILOR

PE RAMURĂ DE SPORT

peste tim- 
menținerea

se perfecționează 
duală prin 
tra 2, și 3 
indu-se cu 
gula care,

deci : acti- 
înce-

TOTUȘI

echipei femi- 
Tractorul, D. 
l-am întîlnit

de trei

răspuns, 
indicată

cu-

echipelor, fiind perma- 
„miezul” problemelor, 
și coordonînd munca, 
exemplu demn de ur-

★

există suficiente lipsuri in desfășurarea activității sportive 
de masă (pe litoral) sau a celei de performanță (în ora- 

8111 Brașov). încă nu au fost mobilizate toate forțele --------------------- ------------------------------------------ --------- r—-------  
care pot și trebuie1 să contribuie la îmbunătățirea activită
ții, nu au fost folosite toate condițiile existente, iar orga
nele UCFS au controlat într-o prea mică măsură realizarea 
sarcinilor trasate. De aceea este timpul ca lucrurile să fie 
puse la punct. în regiunile respective există suficiente forțe 
(cadre calificate, antrenori, instructori) care pot aduce un 
aport mai marc la dezvoltarea activității sportive recrea
tive și de performanță. E necesar insă ca acestea să iie 
trezite din lîncezeală, să fie mobilizate continuu spre înde
plinirea tuturor sarcinilor ce le revin pentru îmbunătățirea 
necontenită a activității sportive de masă și de performanță.

ne că atunci cînd „pisica* * 
acasă, „șoarecii” sînt... 
minți și sc

tactica indivi. 
jocuri-școală, 2 con- 
coatra 3, totul înche- 
un meci în toată re- 
prelungit

pul obișnuit, asigură 
pregătirii fizice.

O primă concluzie 
vitatea nu numai că nu 
tează. dar este și foarte intensă.

CÎND „PISICA” NU-I ACA
SĂ... ANTRENAMENTELE 

CONTINUĂ

Pe antrenorul 
nine de handbal 
Popescu-Colibași, 
într-o postură neobișnuită. Era 
și el pentru cîteva zile 
participînd la cursul antrenori
lor din Poiana Brașov.

— Și echipa ? .;. — l-am în
trebat noi,

— Lucrează singură, 
ori pe săptămînă !

Am verificat acest 
fiind prezenți la ora
pe terenul din apropierea 
noscutei Uzine de tractoare din 
Brașov. O parte din jucătoare
le primei echipe lipseau. Unele 
motivat, altele__ mai puțin.
Important este însă faptul că 
cele prezente, împreună cu o 
serie de junioare (Dorina Radu, 
Elena Nuță, Mariana Chicom- 
ban și Cornelia Bîja) au făcut 
un antrenament serios, de aproa
pe două ore, sub conducerea 
unui membru al biroului secției 
de handbal, tov. Ilie Dobre. A- 
cesta a supravegheat și antrena
mentul echipei masculine și apoi 
ne-a declarat că prezența lui nu 
este întîmplătoare. Biroul sec
ției urmărește îndeaproape ac
tivitatea 
nent în 
ajutînd 
Iată, un 
mat !

;Cît privește antrenamentul 
echipei feminine, s-ar putea spu-

nu-î
cu,

pregătesc serios. .

ABSENȚE NEMOTIVATE !

dintre acestea. CeaAu fost și
mai gravă o înregistrăm Ia echi
pa feminină de volei Partizanul 
roșu. Și aceasta pentru că pe de 
o parte activitatea a încetat de 
multă vreme și, pe de altă par
te, pentru că se muncește în 
salturi, fără continuitate. Un 
exemplu îl constituie faptul că 
în vederea împrospătării echipei 

organizat o acțiune de selec- 
printre tinerele muncitoare 
fabrică, Această acțiune a 
roade, descoperindu-se o se- 
de elemente talentate (Feli- 
Marosi, Constanța Suditu, 

Dar lucrurile 
Cît

s-a 
ție 
din 
dat 
rie 
cia
Angela Cincu). 
s-au oprit aci. De ce ? ... 
privește continuarea activității 
de pregătire, măcar sub o formă 
cît de cît „sezonieră”, nici vorbă. 
Clubul sportiv orășenesc, care 
coordonează activitatea acestei 
secții, cunoaște situijj (chiar 
foarte bine), are un plan de mă
suri judicios, privind îmbunătă
țirea muncii, însă amină traduce
rea lui în fapt. Și iarăși nu în
țelegem de ce ? Trebuie să se 
ajungă pînă în preajma înce
perii campionatului ?

La secția de volei a clubului 
Tractorul era liniște. O liniște 
deplină. Pe terenul de antrena
ment trei rezerve (Corne) Pruniș, 
Vasile Ilieș și N. Comarnischi). 
Restul ? în loturi, prin concediu, 
pe acasă. Cei trei, fără să aibă 
un program, s-au antrenat așa 
cum au putut, pînă cînd unul 
dintre ei s-a așezat frumos în 

.elev”, tribună și a asistat la antrena
mentul lotului de tineret.

★

Concluzia generală a acestui 
raid-anclictă este că în majori
tatea secțiilor de performanță 
din Brașov există oameni... gos
podari, antrenori care știu să lu
creze în perspectivă, folosind 
bine tot timpul pe care îl au la 
dispoziție. Este o notă bună, 
care explică, de altfel, și rezul
tatele ee se realizează în acest 
oraș.

Am mai dori să consemnăm, 
în încheiere, și o propunere. 
Este vorba de organizarea în 
timpul verii, pe plan local (mai 
ales în marile centre), â unor 
competiții de volei, handbal sap 
baschet în care să fie angrenat •<? 
atît formațiile divizionare, cît șî 
cele care activează în campio
natul regional sau orășenesc. O 
asemenea întrecere ar stimula și 
mai mult munca din cadrul sec
țiilor, ar ajuta la promovarea și 
verificarea elementelor tinere și 
ar contribui la accelerarea mun
cii de ... construire, în timpul 
verii, a 
vorbește 

carului despre care se 
în proverb !...

CALIN ANTONESCU

ir★

din materialele respective mai



„Rentă spre stingă, depășire spre dreapta. S-a înfeles ?“ Profesoara Nicu- 
lina Grigorescu demonstrează sub ochii fetelor și ai... impasibilului manechin 
„Mitică" I Foto : Aurel Neagu

Nu e un secret pentru nimeni fap
tul că baschetul este jocul sportiv 
care are nevoie de cea mai lungă pe
rioadă de instruire; că se cere o se
lecție riguroasă, pe baze științifice, 
vzultatele de nivel international fiind 
dependente în cea mai mare măsură 
de «gabaritul*  jucătorilor; că, în fine, 
sportul cu mingea la coș permite și 
cere în același timp o specializare cu 
adevărat timpurie. Realizarea tuturor 
acestor condiții este însă strîns lega
tă, la rîndul ei, de existenta unor 
secții (în asociații și în special în 
cluburi) ireproșabil organizate, care 
să funcționeze pe toate eșaloanele de 
vîrstă și valorice.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Să analizăm, din acest punct de ve
dere, activitatea secției de baschet a 
clubului Progresul.

Numeroșii vizitatori (sau spectatori 
ai diferitelor manifestații sportive) 
cunosc destul de bine frumosul parc 
al cl^tatltii din str. dr. Staicovici 44. 
Nu-1 vom mai descrie, deci. Cam pu- 
î,ini însă își îndreaptă pașii spre acel 

Colț care este destinat (cu excepția 
«zidului*  pentru tenis de cîmp) ex
clusiv baschetului. Totuși, aceste te
renuri cunosc, zi de zi o animație 
care nu poate decît să bucure.
Copii, juniori, se antrenează și joacă 
cu entuziasm. Și dacă vorbim despre 
activitatea acestei secții, o facem a- 
vînd convingerea fermă că — nu 
peste mult timp — aici se vor cu
lege roade frumoase. Pentru că s-a 
pornit pe un drum bun...

Prima treaptă de pregătire în ca
drul secției o constituie centrul de 
copii (antrenoare prof. Niculina Gri
gorescu). Se face o selecție în toam
nă (octombrie) și una în primăvară 
(aprilie) încercîndu-se, timp de două 
trei luni, o apreciere a perspectivelor 
reale ale copiilor, iar apoi se lucrează 
cu cei selecționați, de trei ori pe săp- 
tămînă vara, de două ori iarna. Tre
buie să precizăm că problema antre
namentelor în săli nu este încă per
fect pusă la punct. Totuși, s-au cres
cut destul de multe cadre proprii care 
au promovat firesc, din treaptă în 
treaptă. Iar aceste trepte sînt, în con
tinuare, cele trei echipe de juniori II 
(două masculine șl una feminină). 
Apoi, echipele de juniori I (cîte una, 
avînd ca antrenori la formația mas
culină pe Grigore Avachian și la cea 
feminină pe Niculina Grigorescu). Ar 
urma, în mod normal, ultima 
treaptă — echipele de seniori (cat. A

Grija pentru schimbul de mîine

Pe un drum bun
seria a II-a, antrenor prof. Mircea 
Stănculescu) și senioare (cat. A seria I, 
antrenor Grigore Avachian). Mențio
năm însă, ca veriga superioară a bă
ieților, echipa I, s-a prezentat slab în 
ultima ediție a campionatului. Se pare 
că jumătatea de normă a antrenorului 
M. Stănculescu a determinat o notă 
de mediocritate valorică a echipei. 
E drept că, prin forța împrejurărilor, 
și din motive obiective (stagiu mili
tar, studii superioare etc.), formația 
a pierdut cîteva tinere elemente. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că în privința 
promovării propriilor cadre nu a e- 
xistat preocuparea cuvenită. Totuși, 
pepinieră de jucători există în secția 
de baschet. O dovedesc, atît numă
rul practicanților baschetului, cît si 
promovările încununate de succes pe 
treptele pregătirii. Actualmente, în 
secția de baschet există 87 de 
sportivi legitimați activi: 12 la echi
pa I de băieți, 12 la echipa I de fete, 
cîte 10 în fiecare dintre cele două 
formații de juniori I din campionatul 
republican, 26 în cele două echipe de 
juniori II, 11 în cea de junioare II. 
Pînă la sfîrșitul anului, în baza acti
vității centrului de copii, numărul de 
legitimați trebuie să crească la mai 
mult de 106.

Vizita noastră Ia fața locului ne-a 
prilejuit, în general, constatări îm
bucurătoare în privința calității mun
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SPORT de mîine ouprinde cea de a 
doua etapă a „Cupei de Vară".

Pentru participanții dornici să cu
noască și programul concursului 
PRONOSPORT nr. 31 din 1 august, 
le satisfacem curiozitatea publicînd în 
rîndurile de mai jos meciurile incluse 
în program. Aoesta este alcătuit din 
cea de a treia etapă a „Cupei de 
Vară“.

Iată cum se prezintă acest program:

Dinamo Bacău—C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț—Textila Buhuși 
Metalul Tîrgoviște—Rapid Mizil 
Poiana Cîmpina—Flacăra Moreni 
C.S.M. Sibiu—Gaz metan Mediaș 
Faința Sigh-—Textila Sf. Gheorghe 
Minerul Lupeni—Jiul Petrila 
Minerul Deva—Metalul Hunedoara 
Ind. sîrmei C. Turzii—Clujeana Cluj 
Arieșul Turda--A.S. Aiud
Vagonul Arad—C.S.M. Reșița 
Electromotor Tim.—C.F.R. Arad

• Pentru participanții la sistemele 
LOTO-PRONOSPORT comunicăm pro
gramul tragerilor pînă la 1 septembrie 
1965 :

Q Îj
•■yf^.i- .. ._____ ’• __________''." *

ÎNSEMNĂRI DESPRE ECHIPELE STUDENȚEȘTI
Nici studenții șl nici cadrele didactice 

din învățămîntul superior nu sînt în 
afara „febrei” generale a fotbalului. E 
știut faptul că în activitatea studențească 
sportivă fotbalul are o veche tradiție.

în institutele de învățămînt superior, 
activitatea fotbalistică se desfășoară sub 
miai multe forme : a) activitatea de per
formanță, în cadrul cluburilor „Știința* 4; 
b) campionatele locale UCFS, seria stu
dențească; c) campionatul universitar ; 
d) diferite competiții.

Nu ne vom referi la fotbalul de per
formanță din cadrul cluburilor „Știința", 
deoarece acesta este popularizat înde
ajuns. în schimb, am dori să ne ocupăm 
de celelalte forme — în care activează 
uneori studenți — să vedem cum își 
aduc acestea contribuția la dezvoltarea 
fotbalului de performanță.

Condițiile în care se practică această 
disciplină sportivă sînt, în majoritatea 
cazurilor, bune. La dispoziția studenților 
stau materiale în cantitate suficientă, 
echipament corespunzător și baze spor
tive de bună calitate.

în majoritatea institutelor din Bucu
rești a existat anul acesta un interes 
major pentru practicarea fotbalului și 
asigurarea unor conduceri tehnice cali
ficate, cu o bună pregătire. A fost or
ganizat un campionat studențesc, tur- 
retur, cu participarea echipelor a opt 
institute, care și-iau disputat șansele pen
tru promovarea în campionatul orășe
nesc, categoria a Ii-a.

în legătură cu cele arătate mai sus ar 
fi de dorit ca acolo unde este posibil, 
în centre universitare ca Timișoara, Cluj, 
Inși, să se găsească forme de organizare 
și de atragere a echipelor studențești în 
campionate oficiale cu drept de promo
vare, iar acolo unde sînt mai puține 
institute, cum este cazul la Baia Mare, 
Constanța, Bacău, Pitești, Oradea etc., 
acestea să-și înscrie echipele în campio
nate locale oficiale, așa cum au făcut 
alte centre, ca de pildă Petroșeni, Tg.

cii și a colaborării dintre antrenori 
(coordonator Gr. Avachian). Poate că 
jucătorii echipei masculine din cate
goria A au avut în ultimele luni o 
frecvență slabă (în general antrena
mentul s-a rezumat la joc „3—3*).  
Dar dacă am ales secția de baschet 
a clubului Progresul nu am făcut-o, 
deocamdată, atît pentru performante, 
cît pentru modul în care activează, 
pentru judicioasa eșalonare a forțe
lor în timp, pentru munca mai mult 
ca sigur bogată în perspective care 
se depune.

Selecția judicioasă a talentelor din 
fragedă vîrstă, pregătirea lor gradată 
și cu metode moderne pentru perfor
mantă, lată calea spre creșterea pro
priilor cadre și obținerea performan
telor. Iar dacă baschetul s-ar începe 
și mai devreme în școli (programa 
de studii nu pare a tine suficient cont 
de particularitățile acestui sport...), 
dacă și în alte cluburi sau asociații 
s-ar organiza viata secției în același 
fel, am putea într-adevăr conta în
tr-un viitor nu prea îndepărtat pe 
jucători care să ne aducă mult aș
teptatele rezultate bune.

GH. RUSSU-ȘIRIANU

miercuri 28 iulie PRONOEXPRES 
la Sinaia

vineri 30 iulie LOTO la Predeal
miercuri 4 august PRONOEXPRES 

ia București
vineri 6 august LOTO la București 
miercuri 11 august PRONOEXPRES 

la Cîmpulung-Muscel
vineri 13 august LOTO la Călimănești 
miercuri 18 august PRONOEXPRES 

la Eforie Sud

IMPORTANT DE REȚINUT

In completarea listei premiilor su
plimentare de la tragerea specială 
Loto din 23 iulie a.c., afișată la agen
țiile de vînzare, dăm mai jos pre
miile în bani (care se atribuie la ca
tegoriile a Vil-a și a VIII-a) :

Categoria a Vil-a întregi : 100 lei : 
sferturi : 25 lei.

Categoria a VIII-a întregi : 40 lei: 
sferturi : 10 lei.

vineri 20 august LOTO la Eforie Sud 
miercuri 25 august PRONOEXPRES 

la Constanta
vineri 27 august LOTO la Suiina 
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Mureș și Brașov. Este necesar, însă, ca 
acestor campionate, comisiile sportive 
ale U.A.S. din centrele universitare, con
ducerile institutelor ca și organele locale 
UCFS să le acorde importanța cuvenită, 
întrucît aceste campionate constituie o 
treaptă intermediară între fotbalul de 
masă și cel de performanță.

Paralel cu aceste campionate, dispu
tate sub egida UCFS, în institute șl în 
centrele universitare s-a mai organizat 
campionatul universitar, la care au luat 
parte studenți, indiferent de categoria 
în care jucau și clubul sau asociația 
sportivă unde erau legitimați. Această 
întrecere, care se desfășoară în mai 
multe faze (între grupe, pe ani șl pe fa
cultăți) are mal multe scopuri : angre
narea masei mari de studenți în activi
tatea fotbalistică ; selecționarea celor 
mal buni studenți pentru echipele repre
zentative pe centru universitar, în vede
rea participării la finala pe țară; depis
tarea și promovarea jucătorilor pentru 
categoriile superioare.

Din capul locului trebuie să arătăm 
că studenții-fotbaliștj care au alcătuit 
echipele participante în campionatul 
universitar au fost de valori diferite, 
ceea ce a îngreuiat în mare măsură 
alcătuirea unor formații omogene. Ast
fel, unii dintre ei au dovedit serioase 
carențe în pregătire, în timp ce alții 
care activează în categorii superioare 
(A, b, C) sînt în drum spre consacrare 
ca jucători de performanță. în această 
situație, problema care se pune este 
aceea ca într-un timp relativ scurt să 
fie alcătuită o echipă care să participe 
la campionatul universitar, să fie selec
ționați jucătorii cei mai talentați pentru 
formațiile studențești, participante în 
campionatele organizate de comisiile lo-
cale UCFS. în ciuda greutăților de acest 
fel, considerăm că este bine ca și în 
viitor, la campionatele universitare să 
participe fotbaliștii-studenți, indiferent 
de categoriile șl echipele în care acti-

Au început pregătirile
LA STEAGUL ROȘU...

După un riguros control medical, 
efectuat de dr. Laurian Taus, imediat 
după ultimul joc de campionat, ste
garii și-au continuat pregătirile în 
vederea celor două obiective: tur
neul din Iugoslavia și începerea nou
lui campionat. Antrenamentele au fost 
intensificate treptat, susținîndu-se și 
jocuri de verificare cu echipe din 
campionatele orășenesc și regional 
(Colorom Codlea, Carpati Brașov etc.).

La pregătiri participă toti jucătorii, 
mai puțin Hașoti, care urmează un 
tratament medical. în lot au fost pro
movați juniorii Lazăr și Băditoiu, care 
au făcut parte din reprezentativa re
giunii Brașov, cîșțigătoarea „Cupei ju
niorilor*.  Pentru sîmbătă (n.r. azi) 
Steagul roșu are în „program" un joc 
de antrenament cu Steaua, pe sta
dionul Tineretului, de la ora 15,30.

C. GRUIA-coresp. regional

...DINAMO PITEȘTI

Si dinamoviștii piteșteni și-au în
ceput pregătirile efectuînd, în preala
bil, un control medical, după care 
lotul a făcut deplasarea la Ocnele 
Mari, unde, concomitent cu refacerea 
de pe urma unor traumatisme, jucă
torii vor face antrenamente. Dinamo 
Pitești are în program și o serie de 
jocuri de verificare: la 25 iulie la

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 29 

din 18.VII.1935.
Categoria a IlI-a : 6 vai ante 7.371 lei 
întrucît nu au fost omologate nici o 

variantă cu 12 sau 11 rezultate exacte, 
se reportează pentru concursul Prono
sport nr. 30 din 25 iulie 1965 următoarele 
sume : la categoria I : 24.571 lei si pen
tru categoria a II : 29.486 lei.

LOTO
La tragerea specială Loto din 23 iulie 

1965, au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

61 33 39 11 50 20 58 45 52 69
Premii suplimentare : 63 78 49
Extragerile pentru premiile suplimen

tare in obiecte și bani :
Extragerea I : 81 12 79
Extragerea a n-a : 86 17 24
Extragerea a m-a : 13 32 48
Extragerea a IV-a : 58 11 35 89
Extragerea a V-a : 71 28 76 33
Extragerea a Vl-a : 39 13 77 61
Extragerea a Vil-a : 89 64 15 58
Extragerea a VIII-a : 85 24 89 84 M
Extragerea a IX-a : 2 57 33 39 83
Extragerea a X-a : 51 38 22 14 65
Extragerea a Xl-a : 67 13 90 35 55
Extragerea a xn-a : 49 37 14 44 8 
Extragerea a xtn-a : 33 79
Extragerea a XIV-a : 20 2
Fond de premii : 2.055.166 lei
Tragerea următoare va avea loc vineri 

30 iulie 1965 la Predeal. 
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vează. Pentru că, s-a observat, partici
parea acestora (ca de exemplu jucătorii 
Petescu și Stanciu în echipa Institutului 
Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej* 4* 
Ene n, Halagian etc. la I.C.F. și Lucescu 
la I.S.E. etc. la competiția organizată 
în Capitală) a constituit un stimulent 
deosebit pentru ceilalți studenți șl a 
contribuit la ridicarea nivelului calita
tiv al jocurilor.

Datorită acestor prezențe, ca șl a par
ticipării echipelor „Știința" în turneul 
final (încheiat reoent la București cu 
victoria puțin scontată a echipei din 
Galați) au fost și meciuri de o bună 
valoare tehnică.

Ne permitem ca, în încheiere, să fa
cem cîteva propuneri, izvorîte din expe
riența noastră de jucători șl antrenori*  
în dorința ca fotbalul studențesc să 
constituie un element de bază al ridi
cării calitative a fotbalului în țara 
noastră :

1) găsirea celor mai adecvate soluții 
metodice de pregătire, ținînd seama de 
structura anului școlar și de programul 
zilnic al studenților ;

2) programarea fazei finale a campio
natului republican universitar într-o altă 
perioadă decît aceea în care s-a desfă
șurat în 1965. Aceasta întrucît perioada 
de vîrf a pregătirii coincide cu perioada 
de vîrf a anului școlar (examenele) ;

3) organizarea șl urmărirea mai aten
tă a campionatelor din partea organelor 
interesate (U.A.S., UCFS, F.R. Fotbal) 
și promovarea elementelor talentate în 
categorii superioare ;

4) este necesară o preocupare mal 
atentă pentru popularizarea acestor în
treceri în masele de studenți.

ST. MIU și M. MAKSAI 
asistenți de educație fizică la 

Inst. Politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București

Rm. Vîlcea cu Unirea, la 28 iulie la 
Sibiu, cu C.S.M., la 1 august, cu 
Știința Craiova (la Pitești) și la 
8 august, „revanșa*  cu Știința la Cra
iova. Din lot fac parte următorii ju
cători i Niculescu, Matache, Radu, 
Corneanu, Barbu, Ilie Stelian, C. Dinu, 
Țîrcovnicu, Dobrin, Banu, C. Ionescu, 
Țurcan, David, Naghi, Zimmer.

... Șl MINERUL BAIA MARE

Echipa din Baia Mare" și-a început 
pregătirile în ziua de 15 iulie... cu o 
serioasă analiză asupra comportării 
în campionatul trecut. Apoi, echipa 
a trecut la lucru, după un plan de 
antrenamente întocmit de Ștefan 
Onisie și Paul Gallis.

în lot au fost introduși o serie 
de juniori talentați aparținînd echi
pelor din campionatul regiunii Mara
mureș. Din lot fac parte, printre alții, 
Bay, Vlad, Cromeli, Secheli, Donca, 
Ujvari, Pînzaru, Pop, Rojnai, Gher- 
gheli IV, Sasu, Soo, Drăgan, Czako I 
și Vaida.

V. SASĂRANU-coresp.

Ieri, meci international 
ia Brăila

Constructorul - Ruch 
Chorzow (Polonia) 4-2 (3-0)

BRAlLA, 23 (prin telefon). Echipa po
loneză Ruch Chorzow, clasată pe locul 
5 în campionatul categoriei A, a reali
zat în compania Constructorului Brăila 
un joc de nivel tehnic bun. Construc
torul a cîștigat datorită eficacității liniei 
sale de atac, care a fructificat mai mult. 
Oaspeții au prezentat o echipă omogenă, 
dar au fost deficitari în fața porții.

In primele 25 de minute se joacă mal 
mult la mijlocul terenului. Treptat, da
torită desfășurării jocului pe extreme, 
localnicii reușesc să supună apărarea 
oaspeților la o presiune susținută. Ea 
cedează de trei ori în 13 minute : Mi
litarii (min. 30), Stoian (min. 39). Coteț 
(min. 43). Echipei poloneze îi apar
ține o bună parte din repriza se
cundă. Datorită rapidității cu care sînt 
purtate acțiunile, oaspeții reduc din 
handicap prin Herman (min. 69) șl Po- 
loczek (min. 65). Ultimul gol a fost rea
lizat de Tudor Vasile (min. 70).

Partida a fost condusă de arbitrul T. 
Leca — Brăila.

Duminică, Ruch Chorzow joacă la 
Galați cu Siderurgistul.

I. BALTAG-coresp.

MECI DE BARAJ
Joi s-a disputat la Negrești meciul 

Unirea Negrești (campioana regiunii 
Iași) — Ancora Galați (campioana re
giunii Galați) contînd pentru promo
varea în categoria C. Echipa oaspe a 
obținut victoria cu scorul de 2—I 
(1—0).
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în aceste zile mărețe ce se dăltuiesc cu li
tere de aur în istoria țării, chemarea parti
dului are forța și răsunetul unui grandios 
poem-manifest! Gîndurile tineretului nostru 
sportiv îndreptate spre marea sală, unde se 
desfășoară lucrările celui de al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, sînt lu
minate atît de faptele de muncă socialistă 
săvîrșite în producție cît și de izbînzile de 
pe terenurile de sport. Fiecare sportiv s-a 
convins, pe baza faptelor, că tot ce între
prinde, tot ce inițiază partidul are un singur 
țel — fericirea poporului. Și, înitr-adevăr, 
este o mare fericire să trăiești, să muncești 
și să faci sport într-o orânduire ca a noastră, 
unde totul se face pentru om, pentru feri
cirea lui.

Sportivii, antrenorii, activiștii sportivi, 
toți cei a căror inimă pulsează puternic pen
tru mișcarea noastră de cultură fizică, au 
înțeles interesul pe care-l poartă partidul a- 
cestei ramuri a activității social-culturale. Ei 
și-au înzecit eforturile pentru a-și îndeplini 
angajamentele luate. Iar sutele de concur
suri cu mii de participanți și zecile de re-

zultate de valoare închinate Congresului, 
consfințesc adeziunea întregului nostru tine 
ret la politica partidului. Temeiul bunelor 
rezultate este munca perseverentă a tutu
ror acelora care practică sportul sau mun
cesc pentru dezvoltarea lui permanentă, 
este preocuparea lor pentru fundamentarea 
științifică a procesului de educație fizică a 
maselor și a sportului de performanță, este 
găsirea unor soluții superioare de antrena
ment care să ducă la obținerea unor rezul
tate de valoare mondială.

Bin ceasul cunoașterii documentelor care 
au fost prezentate Congresului, sportivii 
patriei noastre, alături de toți oamenii 
muncii din uzine, fabrici, de pe vastele șan
tiere și de pe ogoare, s-au aplecat asupra 
lor descifrîndu-le sensul, manifestîndu-și en
tuziasmul pentru bilanțul de valoare istori
că pe care-l consemnează și pentru perspec
tivele pe care le deschid.

Sportivii României socialiste se angajează 
astăzi să nu-și precupețească nici un efort 
pentru ca performanțele lor viitoare să fie 
mai bune decît cele mai bune !

I

I 
I
II 
I 
I

Cântec sădit în trup de stejar
E cuvîntul Partidului meu.
Nu-i vînt să-l destrame
Nici ploaie să-l spele.
Securea nu mușcă-n tăriile mele...
Iar cîntul și-n mine-a crescut.

E cîntecul fără-nceput
Și fără sfârșii.
Din gură de rob l-am sorbit 
Hrănindu-I cu sevă de ură.
Iar azi, cînd mi-e cîntul un imn împlinit 
Și-I cîniă întreaga-mi făptură
II samăn în vreme
Poemele mele
Și faptele toate și gîndul cinstit 
Sînt cântec în trup de stejar dăltuit.
Nu-i vînt să-l destrame
Nici ploaie să-l spele, 
Partidul e-n toate tăriile mele.

TEOFIL BALAJ
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GRIVIȚA ROȘIE ‘

VACANȚA COPILĂRIEI FERICITE.
9 ZECI DE MII DE ELEVI TN TABERE © 104 TABERE S-Al 
ORGANIZAT IN ACEASTĂ VARĂ PENTRU PIONIER 
SI ȘCOLARI 9 TABERE PENTRU ELEVII ȘCOLILOR SPORTIV 
Șl Al ȘCOLILOR MEDII CU PROGRAM DE EDUCAȚIE n 

' ZICĂ • PRIMA SERIE A LUAT... STARTUL

Minunată copilărie ! In anii aceștia 
dc mari transformării, cei mai mici 
cetățeni ai patriei se bucură de o co
pilărie pe care generații întregi nici 
măcar n-au visat-o. Datorită grijii 
părintești pe care Ie-o poartă partidul 
drag, copiii patriei au astăzi oele mai 
bune condiții de învățătură. Peste tot 
Je stau la dispoziție săli de clase mo
derne, spațioase, laboratoare, biblio
teci. Ca o dovadă a condițiilor me
reu mai bune create tineretului din 
țara noastră de a învăța, începind 
ou nou] an școlar se va extinde gra
tuitatea manualelor școlare și la în- 
vățămîntul mediu.

Bucuria vieții noi se manifestă din 
plin în aceste zile frumoase de va
canță. După munca rodnică desfășu
rată în cursul anului școlar, zeci de 
mii de elevi petrec acum o parte din 
vacanță în taberele de Ia munte și 
de la mare. In peste 100 din cele mai 
pitoreș-ti așezări ale patriei răsună 
glasurile cristaline, voioșia pionieri
lor și școlarilor. Pe valea Prahovei 
la Sinaia și Bușteni, pe valea Oltu
lui la Lotru, Păușa, Cozia, pe valea 
Mureșului la Lunca Bradului și To- 
plița, pe valea Minișului, la Băile 
Henculane, la Bran, la Sîngiorz Băi,

la Bucium, la Bucșoaia, în inim 
munților ca și pe însoritul Iilor; 
(Mangalia, Costânești, Eforie, Corn 
tanța), taberele, școlare și de pioniei 
alcătuiesc o adevărată geografie 
itânerariilor pe care au pornit elev 
patriei.

Zilele de tabără înseamnă, în pri 
mul rind, zile de activitate sportiv 
organizată. în aerul ozonat al pădu 
rilor, sub briza răcoritoare a mări 
școlarii se întrec în competiții spoi 
tive, își oțelesc trupurile, își împros 
pătează forțele pentru un nou an d 
învățătură. în serile culturale se ci 
tesc fragmente din lucrările autorilo 
preferați, melodiile cîntecelor pioni*  
rești se revarsă peste împrejurimii 
taberelor, se recită poezii închinat 
partidului, părintele drag căruia cc 
pili îi mulțumesc din inimă pentr 
viața fericită pe care o trăiesc, pentr 
viitorul luminos ce le este asigura 
în același timp, cu toții se angajeaz 
să învețe cît mai bine pentru a dc 
veni constructori de nădejde ai imt 
vieți și mai fericite pentru ei, pentr’ 
întregul popor !

prof. M. OANCEA
Inspector în Direcția, 

activităților educative din M.]
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7âlele Congresului partidului sînt cinstite la „Grivița Roșie" prin noi 
Realizări, prin succese care se înscriu pe toate coordonatele vieții marii uzine.

Hala mare de la vagoane. Intr-un fel locul acesta are alura unei gări 
neobișnuite. Zeci de vagoane, pe diferite trepte, ale remontării lor, sînt încon
jurate de oameni care le redau cea mai frumoasă înfățișare. La fereastra unuia, 
aproape gata să pornească pe drumurile de fier ale țării, tinărul lăcătuș Petru; 
Măinescu verifică pentru ultima oară angrenajul de închidere-deschidere a gea
mului. Obiectivul aparatului de fotografiat îl fixează pe peliculă într-o atitudine 
de maximă încordare. Îmi amintesc de chipul lui Petruș Măinescu la sfîrșitul 
cursei de 100 m plat, cursă care decisese pe campionul uzinei la această probă. 
Atunci, Petruș Măinescu rupsese, cu pieptul, firul alb de lină care marca sosirea.

La secția C.T.C. a uzinei ne-a întîmpinat, zîmbind, maestra sportului 
Purice. Cu câtva timp în urmă, în ziarul nostru a apărut o știre care 

vorbea despre noul record republican la aeromodele captive (220 km/h) stabilit 
de interlocutoarea noastră. Vn scurt dialog cu Elvira Purice subliniază faptul că 
la ora actuală problema calității produselor este în centrul atenției tuturor oame
nilor din uzină. ' „

fâcut t^țiva zeci de metri și am pătruns în liniștea încăperii în care 
se află sectorul de proiectare al serviciului mecanic-șef. Și pe filmul din aparat 
a }nfegistrată imaginea în care maestrul emerit al sportului Viorel Moraru 
lichee'll im^reu"^ autorul> Dumitru Negru, proiectul unui tanc de gaze

...Trei imagini din viața marii uzine. Trei imagini lingă care ar fi putut 
sta numeroase altele, trei imagini care vorbesc despre atmosfera de intensă acti
vitate ce se desfășoară în aceste zile la „Grivița Roșie“g
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Luptătorii noștri fruntași, p< 
ultimul deceniu, o seamă de suc

Pentru realizarea lor a fost n 
de căutări, aplicîndu-se cu f ermit 
dicii mondiale la posibilitățile luj 
experiență.

Ca asistent la catedra dc „a 
și ca antrenor la secția de lupte 
aduc modesta contribuție la preț 
și sportivi. Dar pentru a putea : 
eu ! De acest adevăr mă conduc

Pentru a putea răspunde în 
trebuie să arăt că în nici un r. 
avea nimic de învățat. Dimpoti 
studiului „individual*,  L ^bibliot 
lucrări din sportul lupte/w, fac 
cele mai importante. în afară d> 
specialitate. învățămintele cule^ 
cadrul unor schimburi de exp<^ 
le aplic în practica antrenam».

Trebuie să arăt că, deși la 1 
totuși este încă loc suficient dc 
brările, atacurile prin surprinder 
încă puțin aplicate de luptătorii 
pentru a-i putea ajuta pe sportiv 
aceste procedee.

Mii de p< 

pentru
Concursurile pentru obținerea 

cunosc pretutindeni un interes deos 
tea Congresului partidului, ele re 
de atragere pe stadioane a celor 
resul pentru aceste întreceri ne- 
răspunsurile primite cu prilejul r:

NOTA 10 INSTRUCTORI 
DIN RAIONUL P.

în organizarea concursurilor p< 
sptative din raionul Piatra Neamț p 
din partea instructorilor sportivi 
prinsă din discuția avută cu tova 
activul consiliului raional UCFS.

— Ne puteți aminti cîteva nu
— Desigur. Dacă vreți să n 

nescu—asociația Bradul Cîrcina, j 
comuna Bărgăoani, Constantin Rw 
Constantin Popovici—asociația *•*  
loan Noroc—asociația sportivă Sti

— Unde se organizează cele 
r— In tot mai multe asociații 

dau cîteva exemple: Știința și 1 
Dochia, Vulturul Zănești, Recolta
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Partidă de șah, în tabără. Dacă vă închipuiți că o întîlnire disputată în 
cadrul unui campionat oficial este mai pasionantă, vă înșelați profund. Marile 
„rivalități” le întâlnești mai ales în lumea începătorilor, iar fotografia de față, 
in care apar și chipurile luminoase dar încordate în același timp ale... suporteri
lor, este o dovadă în acest sens...

Acțiuni
PRIN STAȚIUNILE DE ODIHNA 

DE PE VALEA OLTULUI

In aceste ziile în localitățile balneo
climaterice din raionul Rm. Vîlcea, 
s-au organizat numeroase acțiuni 
sportive și cultural-artistice. Astfel, în 
sala clubului central din Călimănești 
20 de iubitori ai șahului au primit re
plica medicului stațiunii... V. Bodvinic. 
Pe terasa Olt și-au disputat întîietatea 
jucătorii de tenis de masă, pe arena 
de la vila „7 Noiembrie" amatorii de 
popice, iar pe terenul de la pavilio
nul central au evoluat cu mult suc
ces voleibaliștii. Programul cultural- 
artistic a avut loc pe scena din par
cul Ostrov.

O zi de neuitat au petrecut și ti
nerii din orașul Rîmnicu Vîlcea. Pe 
terenurile din parcul Zăvoi și-au dat 
întîlnire cei mai buni baschetbalist! și 
handbaliști din oraș. Fotbaliștii au e- 
voluat pe stadionul 1 Mai, trăgătorii 
pe poligonul de la Capela, iar dan
satorii și coriștii pe scenele de la 
„Zăvoi" și Casa de cultură. Atît le 
Călimănești cît și la Rm. Vîlcea, mii 
de oameni ai muncii veniti la odihnă 
nu petrecut cu acest prilej momente 
de neuitat

I. FEȚEANU, coresp.

LA BRAȘOV — MUZICĂ, SPORT 
Șl POEZIE

cinstea celui de-al IX-lea Con- 
al Partidului Comunist Român,

In
greș
Comitetul orășenesc U.T.M. și C.S.O.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînnuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii

Angajamentele întreg tineretul pe stadion

noastre: cat mai mulți sportivi fruntași

inițiative
Brașov au organizat o acțiune deose
bit de interesantă în care mii de ti
neri și tinere și-au dat întîlnire cu 
muzica, poezia și sportul. In poiana 
Noua, feeric iluminată, formații ar
tistice de amatori și actori ai Teatru
lui muzical, au dat un spectacol mult 
aplaudat. In aceeași seară, s-a orga
nizat un „foc de tabără". Apoi, tinerii 
au dansat pînă la miezul nopții. A 
doua zi, în 
fost luat de 
vîrstnici au 
demonstrații
rilor și boxerilor de la Steagul roșu,

poiană, locul artiștilor a 
sportivi. Mii de tineri și 
urmărit spectaculoasele 
ale gimnaștfi'lor, luptăto-

Tractorul, Rulmentul și S.S.E. In jurul 
poienii, pe un traseu splendid, sute 
de băieți și fete și-au disputat întîie
tatea într-o probă de cros. Pline de 
farmec și mult gustate au fost jocu
rile distractive printre care „fuga în 
sac", cățărarea pe stîlpul cu... premii 
si altele.

Această întîlnire a tineretului din 
orașul Brașov cu muzica, poezia și 
sportul, a fost o manifestare deosebit 
do interesantă, urmărită cu viu inte
res do mii de oameni ai muncii.

Nenumărate sînt mărturiile care 
rbesc despre avîntull impetuos al 
șcării de cultură fizică și sport din 
a noastră. în evidența asociațiilor 
ir.tive întîlneșiti astăzi cifre 
nante de tineri care practică 
janizat sportul, întărindu-și 
c, căpătînd forțe noi pentru 
c^re o depun în fabrici, pe 
jcoli și laboratoare. Zi de zi, lozinca 
îtreg tineretul pe stadion" se tranis- 
■mă în realitate.
Jn singur exemplu : din asociațiile

VÂJA Șl PE ALȚII! I

J

impre- 
în mod 
sănăta- 
munca 

ogoare,

:nul stil specific, au obținut, în 
rile competiții internaționale.
1 și ani de munci, de strădanii și 
1 noi cuceriri ale tehnicii și meto- 
ștri, îmbunătățind zi de zi propria

< a Institutului de Cultură Fizică 
Rapid m-am străduit și eu să-mi 

unică a cit mai multor specialiști 
Iții trebuie ea, mal întîi, să învăț 
iță, în Întreaga mea activitate. 
>rdate, la un nivel rit mai bun, 
consider că știu totul, că nu aș 

, cel puțin două ore, le afectez 
cea a^-uOS, citesc cele mai noi 
îmi îirt^emesc fișe cu problemele 
-am abonat la diferite reviste de 
te publicații Ie Împărtășesc, în 

antrenori și mă străduiesc să

înregistrate succesele cunoscute, 
Inele procedee tehnice (dezechili- 
, aruncările peste piept etc.) sînt 

voi strădui să învăț mai mult 
I și, mai ales, să aplice cu succes

prof. DUMITRU HfTRU
antrenor

care fac parte din clubul nostru 21 387 
de tineri (4 573 fete) au participat pînă 
acum la Spartaohiada de vară. Foarte 
mulți dintre ei au îndrăgit gimnastica 
și cifra de 9 696 participant la între
cerile din această disciplină sportivă 
este convingătoare. Este necesar să 
mai menționez că în primele luni ale 
acestui an încă 1 500 de băieți și fete 
și-au trecut toate normele Insignei de 
polisportiv și se mîndresc acum cu a- 
ceastă insignă.

Pe temelia sportului de masă s-a 
dezvoltat și sportul de performanță, 
România de azi fiind o țară ou un fru
mos renume sportiv în arena inter
națională.

Clubul nostru s-a străduit și se stră
duiește să-și aducă și el o contribuție 
cît mai mare la creșterea performante
lor noastre sportive. Referindu-ne la 
o perioadă mai apropiată, vom men
ționa că la J. O. de la Tokio, printre 
reprezentanții țării noastre au figurat 
și 4 sportivi de la olubul Metalul, trei 
dintre ei aducînd puncte și cucerind 
chiar o medalie (Lia Manoliu). Față 
de Roma unde clubul nostru n-a avut 
decît doi sportivi selecționați, am mar
cat o creștere s-ar putea spune de 100 
la sută. Nu orice creștere însă ne poate 
mulțumi pe deplin, atîta vreme cît 
n-am făcut decît un salt de la 2 la 
patru. Pe plan intern am dat o mai 
mare atenție juniorilor — cadrele de 
mîine — reușind astfel în prima jumă
tate a acestui an să cucerim 4 titluri 
republicane la atletism și 1 la lupte, 
pe lîngă un titlu pe care l-am ci ști gat 
la seniori.

Problema tineretului, a copiilor, con
stituie o preocupare permanentă a ac
tiviștilor clubului nostru, care sînt con
vinși că aici se află cheia performan-

țelor înalte, de valoare mondială, 
spre care tinde mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport.

Creșterea performanțelor sportive 
este legată nemijlocit însă de ridica
rea calificării antrenorilor. Nu te poți 
mulțumi cu ce-ai învățat ieri. Trebuie 
să înveți mereu, să-ți apropii noi cu
noștințe, noi metode de muncă, tot 
mai bune, mai eficiente. Antrenorii 
noștri își dau seama de acest lucru 
și muncesc pentru a urca noi trepte în 
calificarea lor profesională. 7 din cei 
15 antrenori care activează cu o nor
mă întreagă sau cu jumătate în clu
bul nostru s-au prezentat la examenul 
de avansare, iar dintre aceștia 6 au 
trecut cu bine examenul și au astăzi 
o categorie superioară.

în momentul de față clubul Metalul 
are 40 de sportivi în diferite loturi 
republicane. Dar acest lucru nu 
poate oferi motive de mulțumire 
plină. Trebuie să muncim mult 
mult, să luptăm nu numai pentru 
măr ci și pentru calitate.

Pentru Jocurile Olimpice de la Me
xic noi ne-am propus să avem 7 spor
tivi în loturile olimpice și să-i pregă
tim astfel îneît să aibă toate șansele 
la medalii sau lâ obținerea de puncte. 
Ne gîodim la Șerban Ciochină (triplu 
salt), Ilie Vasile (20 km marș), Enoiu 
Florian (canotaj), Gheorghe Colț (lup
te) etc.

Poporul nostru trăiește clipe înăl
țătoare. înaripați de lucrările Congre
sului, care deschid perspective nease
muite pentru țara noastră, activiștii 
clubului nostru vor munci cu și mai 
multă însuflețire, cu și mai multă ho- 
tărîre pentfu ridicarea pe 
mai înalte a sportului din 
stră dragă.

GHEORGHE
secretarul clubului Metalul

culmi cît 
patria noa-

RAFIU

;ipanți la concursurile

signa de polisportiv
■ polisportiv 
sate în cdns- 

bun prilej 
tortul. Inte- 
iniat și în 
u telefonic:

ultimă întrebare : câți participant există la— o 
actuală ?

— Circa 800, dintre care 600 pentru gradul I, iar 
tul pentru gradul II.

ora

res-

RTIVI
■~K-
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CONCURSURILE PENTRU INSIGNĂ, PRILEJ DE 

ÎNTRECERE ÎNTRE ASOCIAȚIILE SPORTIVE
DIN SIBIU'

i
i, asociațiile 
rijin prețios 
cluzia des- 
nțeanu, din

Constanti- 
n Citirea— 
"jea 1 Mai, 
J Bistrița,

concursuri ? 
aici pot să 
w, Recolta

Tradiția sportivă a orașului Sibiu este cunoscută. 
Pentru menținerea și întărirea ei, consiliile asociațiilor 

sportive din acest oraș muncesc cu multă rîvnă, caută noi 
metode, folosesc noi inițiative. Acum, de exemplu, este în 
plină desfășurare o întrecere cu tema „Cine va organiza 
cele mai reușite concursuri pentru Insigna de polisportiv".

Rezultatul întrecerii nu este deocamdată cunoscut. Dar, 
din datele existente la C.S.M., se întrevede o luptă strînsă 
pentru primele locuri. Candidate: asociațiile sportive Dra
pelul roșu, Pielarul, Balanța, Metalurgica și Indepen
dența.

De semnalat faptul că prin această lăudabilă acțiune, 
cifra actuală de purtători ai Insignei pe orașul Sibiu 
(3 022) tinde să ajungă la 4 000...

!--  t. St.

MUNCA INTENSA PENTRU CONSOLIDAREA

se 
dis- 

ne-au 
satis- 
ani.

GH. CORNU - coresp.

Ceasuri de antrenament...

u-

N. NAVASART
antrenor emerit

POZIȚIILOR CUCERITE»

Fără îndoială, prin 
rezultatele obținute 
pînă acum în arena 
internațională, caiacul 
și canoea noastră 
situează printre 
ciplinele care 
adus frumoase 
facții în ultimii

Nivelul performan
țelor mondiale, conți-, 
nua îmbunătățire a 
metodelor de antrena
ment în arena inter
națională, dorința ca- 
iaciștilor și canoiștilor 
din alte țări de a se 
impune în această dis
ciplină ne obligă însă 
pe noi, tehnicienii și 
activiștii sporturilor 
nautice, pe toți sporti-

vii fruntași, Ia efor
turi continue, mai sus
ținute, pentru a men
ține pozițiile cucerite 
cu atîtea eforturi.

După Jocurile O- 
limpice de la Tokio, 
am tras o scrie de în
vățăminte, printre care 
amintesc aici:

— necesitatea de a 
îmbunătăți continuu 
pregătirea fizică mul
tilaterală a caiaciști- 
lor și canoiștilor noș
tri, pentru a avea cu 
adevărat „atleți com- 
pleți"; asigurarea 
nei mase largi de e- 
lemente de valoare 
medie, din care să

se poată face o bună 
selecție pentru loturile 
reprezentative ; lărgi
rea continuă a bazei 
de masă a acestei dis
cipline ; sporirea nu
mărului secțiilor de 
specialitate și ridica
rea calitativă a muncii 
în cadrul acestora; or
ganizarea unui calen
dar competițional bo
gat ; perfecționarea 
continuă a nivelului 
cunoștințelor antreno
rilor și ridicarea ni
velului conștiinței lor 
profesionale ; acorda
rea unei atenții sporite 
ridicării de elemente 
pentru caiacul feminin.

Am expus aici, foar-

te pe scurt, eîteva din 
problemele care ne 
stau în față pentru 
continua îmbunătățire 
a activității de caiac- 
canoe și de care fede
rația de specialitate, 
noi antrenorii, condu
cerile unor secții au ți
nut seama în activita
tea din acest an. Vreau 
să dau un singur e- 
xemplu : clubul Steaua 
a luat inițiativa de a 
organiza un centru de 
caiac-canoe în Deltă, 
la Tulcea, pe care-1 va 
dota cu ambarcațiuni 
și cu tehnicieni în ve
derea selecționării de 
cadre noi pentru a- 
ceastă disciplină și a

unei bune instruiri p 
acestor elemente.

Pentru lotul nostru 
reprezentativ, anul a- 
cesta este un an de 
muncă intensă. Cam
pionatele continentului 
care vor avea loc pe a- 
pele lacului Snagov 
ne cer atît eforturi or
ganizatorice, cît și o 
muncă de pregătire a 
sportivilor deosebit de 
susținută. Noi, antre
norii lotului, ca și 
sportivii pe care-i a- 
vem în pregătire, 
muncim animați de do
rința de a ne prezenta 
cît mai bine la acest 
examen pe care-1 dăm, 
de data aceasta,

--y: -.<-7
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fața publicului româ
nesc.

La campionatele mon
diale de la Jajce, Ro
mânia a ocupat primul 
loc în clasament pe 
țări.

Dorința noastră cea 
mai vie, angajamentul 
acestui colectiv, este 
ca la campionatele eu
ropene de la Soagov 
să ne păstrăm locui 
fruntaș. Avem condiții 
pentru a reuși acest 
lucru și vom lupta din 
toate puterile pentru a 
corespunde încrederii 
ce ni se acordă.

ÎNTRECERI sportive
• LA CIMPULUNG MUSCEL a 

avut loc un concurs de atletism la 
care au fost înregistrate eiteva re
zultate remarcabile. Astfel juniorul 
I. Borcănescu a realizat un nou re
cord regional pe 200 m : 23,2 sec. și 
timpul de 11,4 sec. pe 100 m. Un alt 
junior, D. Tit, a stabilit un nou re
cord regional la categoria e 11-a tot 
în cadrul probei de 200 m plat ; 23,4. 
Irina Vișolu a alergat 100 m în 12,9 
sec, Marcela Miloșoiu, o junioară în 
vîntă de 15 ani, a fost cronometrată 
pe 60 m garduri cu 10 șcc. iar Paul 
Smndea, în vîrstă de 15 ani, a alergat 
90 m garduri în 14,5 sec.

G. Bădescu — coresp.
• 1223 DE TINERI ȘI TINERE au 

participat la o serie de concursuri 
organizate de Clubul sportiv orășe
nesc din Baia Mare.

După întreceri pasionante, la 13 
discipline sportive, primul loc a re
venit asociației sportive Industria lo
cală (la fotbal, tir și popice). Pe 
locurile următoare s-au clasat A. S. 
Racheta (handbal șl atletism) și Școa
la de 8 ani nr. 11 (la fotbal și hand
bal — copii).

I- Marinescu — coresp.

• pE STADIONUL PETROLUL au 
avut loc recent întrecerile finale la 
handbal, volei și fotbal ale competi
ției organizate în cinstea celui be al 
ÎX-lea congres al partidului.

La volei și-nu disputat întîietatea 
în finală 8 echipe, 4 la băieți și tot 
atâtea la fete, primul loc la băieți a 
revenit echipei Constructorul, iar ia 
fete formației Progresul.

Jocul de handbal dintre cele două 
finaliste, A.S.A. și Olimpia, a fost 
urmărit cu un deosebit interes. După 
un meci viu disputat prima formație 
și-a adjudecat victoria cu scorul de 
43—14 <20—7).

La fotbal s-au întilnit echipele Ra
finăria Teleajen șl Schela Mare Mo- 
reni care activează în „regiune". 
După 90 de minute de joc scorul a 
fost de 1—1 și s-a decis ca ambele 
echipe să execute cîte 5 lovituri de la 
11 m. Mal pretași în executarea lo
viturilor, fotbaliștii de la Rafinăria 
Teleajen au ciștlgat partida.

La întrecerile de ciclism care au 
urmat după meciul de fotbal au con
curat alergătorii de la Voința și Pe
trolul. Cicliștii de la Petrolul, după 
ce au fost conduși în primele ture 
de pistă, s-au instalat la conducerea 
plutonului și au trecut primii linia 
de sosire.

Intr-un cadru festiv câștigătorii 
competițiilor au primit diferite premii 
și cupe din partea organizatorilor.

I. Constantinoaia și 
Cristea — coresp.
ORĂȘENESC UCFS 

organizat o compe- 
cinstea Congresului,

A.
a CONSILIUL 

TlRGOVIȘTE a 
tiție de volei în 
Li care au participat 4 echipe : Pro
gresul Tîrgoviște, Turbina Doicești 
(din campionatul regional), Petrolul 
și Metalul Tlrgoviștc (din campiona
tul raional). întâlnirile urmărite de 
un public numeros, au desemnat e- 
chipa Turbina Doicești câștigătoarea 
competiției.

M. Avanu — coresp.
• 60 DE ECHTPE de la Industria 

sîrmei din Cîmpia Turzii au fost an
grenate în competiția organizată în 
cinstea marelui eveniment. La fotbal, 
locul i a revenit echipei Laborantul 
Iar la popice reprezentativei de la 
secția cablare.

In aceste zile vor fi desemnate 
echipele cîștigătoare la celelalte dis
cipline sportive la care s-au organi
zat întreceri.

L. Donciu — coresp.
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Turneul international de polo HANDBAL: Noi întilniri internaționale

ROMÂNIA A
• Meciurile continuă

Reprezentativa noastră de seniori a 
obținut, ieri, cea de a treia victorie 
consecutivă în acest turneu, întrecînd 
selecționata Suediei cu 9—2. Ca și 
în partida anterioară, cu R. D. Ger
mană, naționala noastră a avut un 
start bun, reușind să conducă, în min. 
1,43, cu 2—0, prin golurile înscrise 
de Mărculescu.

Start bun, dar... scurt. Pentru că în 
continuare reprezentanții noștri nu 
mai insistă suficient, pătrund mai rar 
și lipsiți de convingere în dispozitivul 
de apărare advers, fapt de care pro
fită formația suedeză. Consecință... 
concretă : la jumătatea partidei tabela 
de marcaj indică un fragil avantaj de 
partea jucătorilor noștri : 3—2.

în cel de al treilea „sfert", poloiștii 
români își... amintesc că locul I în

ÎNTRECUT SUEDIA CU 9-2
astăzi și mîine la bazinul Dinamo

mițînd în bară din poziție excelentă, 
dar va înscrie cel de al cincilea gol 
al echipei. Finalul ne aparține în mod 
categoric și golurile curg unul după 
altul... pînă la 9—2. Ultimul va fi opera 
lui Kroner, care își susține cel de al 
100-lea joc internațional. Sincere feli
citări și la mai... multe.

loiștii cehoslovaci au avut un început 
mai timid, dar în ultimele două re
prize s-au ținut scai de valoroșii lor 
adversari, reușind, astfel, să limiteze 
proporțiile scorului.

R.D. GERMANĂ — ROMANIA (tineret) 
3—2 (0—0, 1—0, 0—0, 2—2). Arbitru : I. 
Boer (R.P.U.). Au marcat : Schlenkrich 
(7,15); Klfige (16,20), Kari (18,03), Thiele 
(19,26) șl Rusu (19,90). Au jucat ; R.D.G.: 
Fehn — Schlenkrich, Rusche, Thiele, 
Lehman. Hohne, Kluge, Melitzer, Riede
rich, Wittig, Rund ; ROMANIA (tineret): 
Ciser — Fleșeriu, Popa, Zamfirescu, Kari, 
Tăranu, Rusu, Lesai.

ROMÂNIA — SUEDIA 9—2 (2—1, 1—1, 
2—0. 4—0). Arbitru : I. Dirnweber (Aus
tria). Au înscris : Mărculescu (0,52, 1,43), 
Jansson (2,32). Mihăilescu (8,41), Anders
son (9,53), Mărculescu (13,01), Zahan 
(14,52), Grințescu (15,47), Mărculescu 
(16,27. 18,30), Kroner (19,27). Au evoluat: 
ROMÂNIA: Frățilă (Ștefănescu) — Grin
țescu, Firoiu. Kroner, Mihăilescu; Szabo, 
Mărculescu, Zahan, Culineac, Novac ; 
SUEDIA : Kindblom — Jansson, Fahlen; 
Sjbstrand, L. Fjărrstad, T. Fjărrstad; 
Andersson, Ingelsson.

UNGARIA — CEHOSLOVACIA 5—1 
<2—1, 2—0. 1—0, 0—0). Arbitru : M. Man- 
guillot (Spania). Au înscris: Rusoran 
(0,26), Berlanski (2,18), Rusonan (3,15), 
Konrad îl (5,56), Rusoran (8,40 din 4 m), 
Felkay (12.27). Au jucat: UNGARIA : 
Ambrus (Kokeny) — Mayer, Konrad II, 
Felkay, Kanizsa, Rusoran, Ddmdtor, Bod
nar, Karpati, Pocsik ; CEHOSLOVACIA: 
Kladek — A. Kop, Bacik, C. Kop, Ber
lanski, Jonas, Sokol, Schmuck; Botlik.

G. NICOLAESCU 
AD. VASILIU

Portarul suedez Kindblom privește... neputincios la balonul care se îndreaptă 
spre plasă. Un nou gol pentru echipa noastră. Fază din meciul România— 

Suedia (9—2) disputat ieri la bazinul Dinamo
Foto : A. Neagu

BRASOV 23 (prin telefon). Întîlni- 
rea internațională de handbal Trac
torul — Grasshoppers, disputată azi 
după-amiază, a prilejuit un joc spec
taculos. de bun nivel tehnic, încheiat 
cu victoria oaspeților la scorul de 
15—11 (8—7). Echipa locală s-a ridi
cat deseori la valoarea elvețienilor, 
care au reușit să se impună abia în 
finalul partidei (min. 47: 10—9), da
torită unei pregătiri fizice mai bune. 
De remarcat buna comportare a celor 
doi portari. Alupoaie /T) și Funk 
(G). Au marcat : R Landis 6. Gulden 
4, Aeschbach 2, Windmer, Palme și 
Schmidt, respectiv Klein 3, Fulop 3, 
Hubes 2, Weber 2, Rosenauer. Gras
shoppers își încheie turneul sîmbătă, 
cînd va întîini aici echipa taberei de 
juniori. (C. Gruia, coresp. reg).

• Activitatea internațională a 
handbaliștilor noștri va continua luna 
viitoare, sînd ne va vizita o altă for
mație de peste hotare și anume 
Phonix Essen (R.F-G.)- Oaspeții vor 
susține patru întilniri, care au fost 
programate astfel : la 2 august la 
Brașov cu selecționata taberei de 
juniori; la 5 august la Iași cu 
C.S.M.S.; la 7 august la Galați cu 
Știința și la 9 august la Constanța 
cu o selecționată.

La sfîrșitul lunii august este pre
văzut un nou turneu : cel al selec
ționatei orașului Sarajevo (Iugosla
via). Formația iugoslavă (alcătuită 
din jucătorii echipelor de primă cate

gorie Bosna și Mlada Bosna) va dis
puta cinci partide între 26 august și 
3 septembrie. Programul (care nu a 
fost încă definitivat) prevede jocuri 
la Timișoara (26 august), Ploiești (28 
august), Bacău (31 august), Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej (1 septembrie) și 
Galați (3 septembrie).

ATLETISM: concurs
la Siena

In organizarea UISP, astăzi și mîine 
se desfășoară la Siena (Italia) între
cerile unui tradițional concurs atletic 
internațional. Țara noastră va fi re
prezentată de I olanda balaș, Lia Ma- 
noliu, Viorica Viscopoleanu si Șerban 
Ciochină.

HALTERE: Mime.-
România-Polonia (tineret)

Mîine, cu începere de la ora 9, în 
sala Floreasca se va desfășura întil- 
nirea dintre echipele de tineret ale 
României și Poloniei. Oaspeții au sosit 
aseară în Capitală cu o formație pu
ternică. Reuniunea se anunță deosebit

1. România
2. Ungaria
3. R. D. Germană
4. Cehoslovacia
5. Suedia

3 3 0 0 22: 8 6
2 2 0 0 17: 4 4
2 1 0 1 11: 8 2
2 0 0 2 2:11 0
3 0 0 3 6:27 0

Nu a lipsit mult ca selecționata 
noastră de tineret să obțină și în par
tida de ieri, cu puternica reprezenta
tivă a R. D. Germane, un rezultat 
favorabil. Meciul s-a desfășurat o 
bună bucată de timp sub semnul echi
librului, victoria oaspeților la limită 
(3—2), conturîndu-se abia în final. 
După o repriză albă, cei care au oca
zia să deschidă scorul sînt românii, 
dar șutul lui Fleșeriu (în poziție clară) 
va trece peste bară. Jucătorii germani 
sînt ceva mai preciși și, la prima situa
ție ce li se ivește, Schlenkrich obligă 
pe portarul nostru să scoată mingea 
din plasă. Apoi o eliminare a lui Ță- 
ranu a costat echipa 7 minute de 
ferioritate numerică, timp în care 
cătorii noștri au luptat de la egal 
un adversar mai matur, ratînd
cîteva ocazii de gol. Iar cînd Kari a 
redus din handicap (1—2 în min. 18,03) 
echipa noastră a fost din nou în si
tuația de a restabili echilibrul. Nervo
zitatea excesivă, lipsa de luciditate a 
unora dintre componenții echipei 
(Fleșeriu, Țăranu, Popa) i-a împiedicat 
însă să-și atingă scopul propus. Pînă 
la sfîrșit, fiecare echipă va mai înscrie 
cîte un gol : Thiele pentru oaspeți și 
Rusu pentru gazde.

în ultimul 
maghiari au 
C ehoslovaciei 
zatorul nr. 1 
ran, 
„mers1

BOX: Pugiliștii de la Voința
de interesantă, avîndîn vedere 
tele de perspectivă pe care le 
cele două echipe.

elemen- 
prezinlă

la prima verificare

in- 
ju- 
cu
Și

Iată programul ultimelor două zile de 
întreceri: bazinul Dinamo. ASTĂZI, de la 
ora 17: România — România (tineret); 
ora 18: Cehoslovacia — Suedia ; ona 19: 
Ungaria — R.D. Germană. MÎINE ; ora 
17: Suedia — România (tineret); ora 18: 
R.D. Germană — Cehoslovacia ; ora 
19: România — Ungaria.

acest turneu poate fi decis și la gol
averaj și apasă pe accelerator. „Bara" 
lui Zahan anunță și golul pe care îl 
va realiza Mărculescu, ieri cel mai bun 
om al echipei. Pînă la sfîrșitul repri
zei, Zahan va mai rata o ocazie, tri-

j Citiți revista ;
î SPORT nr. 14 Ș
4 Din cuprins : |
' COMPETIȚII ÎNCHINATE I 
. CONGRESULUI PARTIDULUI.
J FOTBAL — Cele patru cupe ale ' 
, clujenilor. i
' — Portret Ene II. '
J — Impresii din Anglia (de vor- 
4 bă cu antrenorul federal N. Pe-
* trescu).
4 — Adevărata sursă a măiestriei
* (Pele văzut la televizor).
4 — Caleidoscop de vacanță cu
* noutăți fotbalistice din întreaga
* lume.
4 CANOTAJ — „Europenele" bat
J la porțile Snagovului.
« BOX — Asaltul tineretului (pe
‘ marginea campionatelor republica- 

ne) .
* BASCHET — însemnări de la
' campionatele europene.
s VOLEI — Noul lot al României.
J ATLETISM — Derbiul atletis- 
. mului mondial: meciul U.R.S.S. —
5 S.U.A.
' Acest număr al revistei Sport,
4 completat cu un interesant „Maga-
I zio sportiv", îl găsiți la toate 
J chioșcurile de difuzare a presei.

Arena Voința din Capitală n găzduit joi 
seara o reuniune de box lia care au par
ticipat boxerii din cluburile bucureștene 
Voința, Metalul, Progresul, Constructorul 
și Olimpia. Reuniunea a avut ca scop 
verificarea boxerilor de la Voința, în 
vederea turneului pe care aceștia îl vor 
efectua, în curînd, în R.D.G. întîlnirile 
au prilejuit dispute dîrze de multe ori 
însă peste limitele regulamentului. Spu- 
nînd acest lucru ne referim, în special, 
la partida dintre I. Marin (Progresul) și 
D. Ionescu (Voința), în care ambii bo
xeri s-au întrecut în neregularități, com
portarea lor fiind ' 
tatori. Sub orice 
M. Grigore, oare 
strucțiile celor doi .
Gheorghe Stan a reușit să cîștige înainte 
de limită întîlnirea cu N. Aliuță (Voința), 
un boxer foarte combativ. Deși rănit 
la o arcadă, Stan a dat o adevărată lec
ție de box adversarului său, punîndu-1 
deseori în dificultate. în această situa
ție, antrenorul lui Aliuță a fost nevoit 
să-1 abandoneze în repriza a IlI-a. Sur
prinzătoare, dar meritată, victoria ob
ținută de către V. Marinescu (Olimpia) 
în fața lui I. Pițigoi (Voința). învingă
torul a practicat un box mai tehnic și a

dezaprobată de spec- 
crltică, arbitrajul Iul 
nu a sancționat ob- 
sportlvi. Metalurgistul

CICLISM: Pe șoseaua
Alexandria - „Cupa Dinamo

zilei, olimpicii 
reprezentativa 

Din nou reali-

meci al
întrecut 

cu 5—1. 
al echipei a fost Ruso-

căruia, totuși, jocul nu i-a mai 
ca în partidele anterioare. Po-

Duminică, începînri de la ora 9, pe 
șoseaua Alexandria (km. 8) se va des
fășura o interesantă cursă ciclistă dotată 
cu „Cupa Dinamo". La întrecerea 
care va avea loc pe distanța de 150 
km vor participa rutieri din toate clu
burile bucureștene.

Citiți revista ALBINA
ORGAN AL AȘEZĂMINTELOR CULTURALE 

REVISTA, CARE APARE SĂPTAMTNAL, PUBLICĂ ÎN FIECARE 
NUMĂR AL SĂU O RUBRICĂ SPORTIVA

AZI LA CINEMATOGRAFUL PATRIA, TN CADRUL ZILELOR 
FILMULUI ROMANESC, RULEAZA :

DE-AȘ FI... HARAP ALB
SCENARIUL Șl REGIA : ION POPESCU-GOPO

oii FLORIN PIERSIC, LICA GHEORGHIU, CRISTEA AVRAM, 
IRINA PETRESCU

IN COMPLETARE SCURT METRAJUL :

DRUMUL
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI AL. SAHIA

știut să sesizeze momentele de slăbi
ciune ale adversarului său. iată rezulta
tele tehnice înregistrate la juniori : M. 
Teofil (Voința) b.p. C. Constantines cu 
(Progresul), C. Lică (Voința) b.p. v. Tu- 
dorică (Constructorul); seniori : Gh. Cris- 
tea (Metalul) b.p. T. Miron (Voința), 
St. Hîrșu (Olimpia) b.p. N. Mihai (Voința), 
Gli. Marcu (Progresul) b.p. Gh. Grigore 
(Voința), I. ilie (Constructorul) b.p. I. 
Țigănilă (Progresul), I. Marin (Progre
sul) b.p. D. Ionescu (Voința), c. Rusu 
(Progresul) b.p. M. Băloiu (Voința), V. 
Marinescu (Olimpia) b.p. I. Pițigoi (Vo
ința). în încheiere trebuie să arătăm că 
la această verificare boxerii de la Voința 
n-au obținut note de trecere. Acest fapt 
trebuie să-i dea de gîndit antrenorului

BASCHET: Săptămina viitoare,

„Cupa Mării Negre"
La sfîrșitul săptămînii viitoare, sala 

sporturilor din Constanța va găzdui 
tradiționalul turneu internațional de 
baschet dotat cu „Cupa Mării Negre". 
La întreceri vor participa echipele mas
culine și feminine Radnicki Belgrad, 
Chemie Halle, precum și loturile de 
seniori, senioare, juniori și junioare ale 
țării noastre. De remarcat că echipele 
masculine participă pentru prima dată 
la „Cupa Mării Negre".D. DUMITRESCU-coresp.

O. S. T. A. prezintă

DIN ANGLIA

THE FEDERALS“

Mm. -

W - W

concertele extraordinare de muzică ușoară ale formației

după următorul itinerar :

BUCUREȘTI - 27, 28, 29 și 30 iulie ; IAȘI - 31 iulie și 1 august; 
BACĂU - 2 și 3 august; ROMAN - 4 august; PIATRA NEAMȚ 
- 5 și 6 august.

BILETELE SE VÎND LA AGENȚIILE TEATRALE DIN LO
CALITĂȚILE RESPECTIVE; PENTRU CONCERTELE DIN BUCU
REȘTI, BILETELE SE VÎND LA CASA O.S.T.A., CALEA VICTO
RIEI 68-70, TELEFON 13.53.75, SI LA CASELE TEATRULUI DE 
VARĂ „23 AUGUST"
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DUPĂ 30 BE ANI-UN NOU BECOBD!
La 3 noiembrie 1935, 

cu prilejul concursului de 
atletism desfășurat la 
București între studenții 
de la A.N.E-F. și CI.F. 
din Polonia, elevul Bon
doc lonescu-Crum, pe 
atunci în ultimul an al 
liceului „Andrei Șagu- 
na" din Brașov — invi
tat la această competiție 
— ralizat o performan
tă deosebită la săriture 
in lungime: 7,15 m.

De atunci au trecut 
30 de ani. Și, în ciuda

dezvoltării pe care atle
tismul a luat-o în regiu
nea Brașov, nici un alt 
sportiv n-a putut atin
ge „granița" celor 7,15 m 
ai lui lonescu-Crum.

Dar iată că recordul re
giunii Brașov a fost în 
sfîrșit doborît. Și încă 
de două ori într-o singu
ră lună I Cu efort, este 
adevărat și după o lungă 
așteptare, dar a fost do
borît. Performerul este 
studentul Vasile Ersenie 
de la Institutul Politeb-

Un neobișnuit partener
de antrenament

Pentru a avea un in
stantaneu 
un fotograf a 
tr-o zi ideea 
unui atlet să 
urma unui... struț. Asis- 
tînd la această alergare, 
antrenorul național al 
atleților din Kenya, John 
Welzian, a observat că 
animalul, în ciuda fap
tului că putea... „zbura" 
cu 75 de kilometri 
oră, se mărginea

interesant, 
avut în

de a cere 
alerge în

depăstreze o distantă 
metri înaintea celui 
îl urmărea.
aici, o nouă idee: 
se folosi struții din 

din 
ca „sparring- 
pentru atletii

pe 
Să

2—3 
care

De 
de a 
grădina zoologică 
Nairobi 
parteneri 
kenyeni. Așa se antre
nează 
lie de 
acesta 
crețul 
progrese ale lui Keino.

nic Brașov, facultatea 
construcții de mașini. Cu 
ocazia penultimei etape 
a campionatului de atle
tism pe echipe, desfășu
rată la Cluj, Vasile Er
senie a realizat o sări
tură de 7,21 m, depășind 
astfel cu 6 cm recordul 
regiunii Brașov. Recent, 
în concursul susținut de 
sportivii brașoveni și 
cei de la T.S.K.A. Sofia, 
la Poiana Brașov, ei a 
mai adăugat 6 cm recor
dului, obținînd 7,27 m.

Așteptăm ca Vasile 
Ersenie să adauge de 
fiecare dată cîte... 6 
centimetri recordului 
său, pentru a ajunge cît 
mai repede la nivelul 
performantelor interna
ționale.

CAROE GRUIA 
coresp. reg.

KIPCHOGE KEINO
încă un reprezentant 

al Africii, kenyanul Kip- 
choge Keino, s-a impus 
în ultimul timp în arena 
atletismului mondial. Per
formanța care a stîrnit 
cea mai mare vîlvă a 
fost victoria obținută de 
el asupra australianului 
Ron Clarke în proba de 
5 000 de metri disputată 
la Turku (Finlanda) și, 
mai ales, timpul realizat, 
cu acest prilej : 13:26,2 
la 4 zecimi de secundă de 
recordul mondial al Iui 
Ron Clarke!

Cine 
Keino ?

Cei ce 
cerile de 
mintesc că el a figurat și 
printre sportivii partici
pant la J.O de la Tokio, 
ocupînd locul 5 în proba 
de 5 000 m. înalt de 1,70 
m și avînd o greutate de 
numai 58 de kilograme, 
Keino apare ca foarte fi
rav, însă forța lui de a- 
lergare este de-a dreptul 
impresionantă. Multi văd 
în el, de pe acum, pe 
cîștigătorul cursei de 5 000 
metri la viitoarea Olim
piadă, mai ales că altitu
dinea la care se află 
Ciudad de Mexico nu-1 va 
deranja prea mult, loca
litatea sa natală, Nandi, 
fiind și ea la o altitudine 
de 2 000 de metri.

Keino are 25 de ani, este 
căsătorit și se mîndrește 
nu numai cu performan
țele sale, ci și cu fetița 
sa Emily, în etate de 1 
an și jumătate.

„Internațional"

este Kipchoge

urmăresc între- 
atletism fși a-

la 16 ani

Kiprugut (meda- 
bronz la Tokio) și 
pare să fie și se- 

extraordinarelor

Alcătuind o statistică în 
legătură cu cei mai tineri 
și cei mai în vîrstă jucă
tori de fotbal selecționați 
în reprezentativa țării, 
Federația italiană de spe-

Dialog sportiv cu Horia Căciulescu
f La Teatrul Tănase... 
y efervescență. Se repeta in- 
X tens pentru turneul pe 
S care colectivul îl va în- 
f treprinde la sfîrșitul lunii 
/ iulie în Franța. Și dacă 
t baletul își 
f universală,
J ușoară un 

■» descifrabil 
y tele cer un
x o interpretare impecabilă 
/ în limba lui Moliere. Din- 
\ oA- S cabină, o voce canta- 
f bilă, cu modulații și in- 
î flexiuni (cine n-o cu- 
Z noaște!) ne atrage în med 
I deosebit. Exersa Horia 
/ Căciulescu. Bineînțeles 
y în... franțuzește.
C — Nous sommes tres
S ocupcs, spune categoric
C autorul.
J — Cîteva cuvinte des-
X pre sport!
f — Asta e cu totul alt-
1 ceva. Și sprîncenele de 
Z „primadonă" ale maestru- 
j lui pantomimei se re- 
/ laxează și mimica devine 
y extrem de binevoitoare.
C — Teatrul și sportul —
X marile arte contemporane. 
C Cine le îndrăgește și 
J îmbină e un om desăvîr- 
x șit. Citați vă la minei
C — ■ Deci, după teatru,
Z an pasionat al terenurilor: 
Z — Terenuri de largă
j respirație. Iubesc la nebu- 
Z nie caii și mă simt minu- 
y nat în haina de jocheu. 
X O îmbrac o dată la două 
S săptămîni. Cît despre per- 
X tonalul de Ploiești... mi-e 
) mai cunoscut ca tramvaiul 
S 72
Z De la tumultul pistei

de alergări, „cavalerul 
z tristei figuri", cu nostal- 
1 gia Dulcinee! în suflet, 
/ ne poartă la zeci de kilo- 
y metri de București, pe 
C malurile rîurilor ale căror 
x străfunduri le sondează 

xf cu... undița.

are limba lui 
iar muzica 

alfabet ușor 
oricui, cuple- 
efort în plus:

— Deseori rămîn sici 
de la soare răsare la soare 
apune. Oglinda apei și pa
cea aparentă a „inamicu
lui" mă fac să uit de 
toate.

— Recolta ?
— Eu s»nt amator dis

ciplinat. Numai 3 kg. Tot 
ce e peste, pun la... loc.

— Pentru sporturile dv. 
preferate sezonul e încă 
deschis. Să vorbim puțin...

i

— Despre cel mai radio
activ element chimic : 
fotbalul.

— Ați urmărit în mod 
deosebit un jueător?4

— Mai mtdți. Coroana 
însă, pentru Pircălab. A 
avut un finiș spectaculos. 
De altfel, el joacă în mo*  
niera mea. Se simte pe 
undeva că mă copiază.

— Deci, sînteți „reac
tor" de dreapta. Interul ?

— Mircea Crișan.
— Are și el discipol?
— E mai greu de pre

cizat dacă joacă el după 
stilul lui Constantin sau 
dacă Constantin l-a 

„plagiat" pe Crișan I
— Să derulăm banda 

la... Rapid.
„Celebrul duet"

șt-aDumitriu-loneseu 
pierdut savoarea.

— Ca interpret și crea
tor Ie sugerați ceva?

— Să joace și scene 
de masă. Cu siguranță 

că se vor regăsi.
— Despre partidefe dv?
— Vn mare succes în 

stadion", 
echipa 

lumii" contra 
internaționali, 

gol. Le-am 
pe toate trei. 
interpret ați 

rezervat ceva fotbaliști- 
lo» noștri?

— Prefer să nu 
jac eu. succese cu 
plete satirice (vezi 
cu Spania), ci să 
alții...

cialitate a „descoperit" 
că. în ciuda numelui său, 
De... Vecchi, acesta este 
deținătorul primului re
cord : el n-avea deeît 16 
ani cînd a jucat pentru 
prima oară în echipa na
țională.

Celălalt „record", de bă- 
trinețe, este deținut de 
Piola. El avea 39 de ani, 
în 1952, cînd a susținut 
ultimul său meci în repre
zentativa Italiei, într-o 
partidă cu Anglia.

„Revista pe 
Am jucat în 
„Resturile 
foștilor 
N-am dat 
creat însă

— Ca

BILANȚUL

mai
cu-

6-0 
facă

NUȘA MUSCELEANU

Stadionul brazilian Ma- 
racana, templul fotbalu
lui brazilian, cum îl de
numesc sportivii balonu
lui rotund, își va sărbători 
în curînd a 15-a aniver
sare.

Cel mai mare stadion 
din lume a solicitat pen
tru construirea sa 7.780.000 
ore de muncă, 500.000 saci 
de ciment și 60.000 metri 
eubi de piatră. La 17 iu
nie 1950 el a fost inau
gurat în fața unui nume
ros public.

LAURENTIU PET. ARAD 
— li Levsciii-SOfia nu si-a 
schimbat nici un 

‘numele. T.S.K.A 
ZnHme este fosta T.D.N.A. 
r- 2) Michel Jazv a împli
nit la 13 iunie 28 de ani. 
Are 1.75 m îr.ăltime. la o 
greutate de 65 de kilogra
me. Este căsătort si are 
doi copii.

moment 
Cerveno

CORNELIU GHEORGHIU 
SATUL IZIMSA. -ț Prea 
puține .filme" si mult prea 
multe comentarii <le legă
tură între ele. Am jretinut 
ultimii) pasaj: „Echipele 
clin zona retrogradării au 
avut multe emoții, oflsin- 
du-se la HOTARUL A 
DOUĂ LUMI. Si cum tre
buia ca două echipe să o- 
cupe locurile 13 si li, cu 
destinația spre B. Minerul 
Baia Mare și Progresul au 
făcut SĂRITURĂ IN ÎN
TUNERIC".

DORU JACOTA. ORAVI- 
TA. — 1) Accidentul suferit 
de Eftimie de la Știința Cra
iova este mai puțin grav 
deeît s-a crezut în primul 
moment. 11 vom revedea 
— noi dorim cît mai cu

Nu se poate spune că maestrul emerit al sportului, Mircea Rusu, nu 
pregătește... cadre !

Fotografia noastră il arată pe excelentul jucător de la „Grivița Roșie*  
in postură de... antrenor, dind sfaturi unui viitor rugbist. Și lucrurile 

.ar merge, poate, de minune, dacă mingea n-ar fi mai mare 
deeît jucătorul...

Prima „societate sportivă**
Practicarea organizată 

a diferitelor discipline 
sportive începe. în tara 
noastră, în a doua jumă
tate a secolului al XIX- 
lea. o dată cu înființarea 
primelor societăți 
catie fizică.

In anu: 18S2. la 
se înființează în _ 
.Societatea de dare 

.Bucuresci".

de edu-

17 mal. 
Capitală 

„owieiaiea ae oare de 
semn u „Bucuresci". care 
se ocupă exclusiv cu tirul. 
Activitatea ei. deși foarte 
restrînsă. atit în privința 
numărului de membri cît 
și a concursurilor pe care Ie 
organizează, a însemnat un 
pas înainte în introducerea 
și dezvoltarea tirului 
tara noastră. Pentru a 
ta orientarea acestei 
cietăti. spicuim din 
guîamentul ei de funcțio
nare :

„Societatea de Dare la 
semnu are de scop:

a) Dezvoltarea puterei 
bărbătesc! prin esercitii în 
arta de a trage la semnu ;

b) De a da ocasiune in- 
digentlorii și streinilorii a 
se cunoasce și a se stima ;

c) Distracțtuni amicale 
tntre bărbați onorabili".

In decursul anilor, so
cietatea va rămîne fidelă

în 
ară- 
so- 
re-

scopului propus, ocupîndu- 
se mai puțin de 
sport si mai mult 
ganizarea unor 

baluri concerte si _ 
„distraetluni" pentru 
leetarea 
membri, aproape toti din 
„lumea bună" a Capitalei.

Din societate putea face 
parte „Orice omu onest, 
al cărui caracteru presen
ts destule garanții pentru 
uă bună soeiaiitate..."
Societatea era condusă de 

un consiliu format din : 
„Un Președinte, un vice

președinte. un dirigente, 
suprem, un prim diri
gente, un secund dirigen- 
te, un prim custode, un se
cund custode, 
un secreter și 
tutori".

Referitor la 
practică erau prevăzute an
trenamente si concursuri 
săptămânale.

Anual se desfășura „da
rea la semn generale", 
dică un concurs pe tară, 
la care participau primii 
doi clasați în concursurile 
județene.

Pentru a putea fi recu. 
noseuți si admiși la con
curs se recomandă : „Trd-

tir ca 
de or- 
serate. 

a altor 
de- 

„onorabililor" săi

un casier, 
șese Loc-

activitatea

a-

din București
gătorii concurinti voru jfur- 
ta în modu visibile la pă
lărie ori butonieră, biletu- 
lu de admitere la con
cur su".

Activitatea societății si 
așa redusă, este îngreuna
tă de lipsa de sprijin a 
oficialităților care. în anii 
1873 și 1874, interzic dispu
tarea concursurilor. Cu 
toată orientarea sa si ac
tivitatea limitată, trebuie 
să apreciem strădaniile si 
entuziasmul cu care primii 
organizatori ai acestei so
cietăți au căutat să pună 
bazele unei activități spor
tive organizate la o ramură 
de sport în care azi tara 
noastră s-a afirmat pe 
plan international.

prof. IOAN TODAN

Elefantul
ȘI... înotul

DE TOATE
Municipalitatea din 

Paris a primit o avalan
șă de cereri ca stadio
nul „Parc des Princes" 
să se numească în vi
itor „Velodromul Jacques 
Anquetil", pentru a se i- 
mortaliza numele marelui 
ciclist francez.

Fostul boxer Satkow, 
campion olimpic la 
Melbourne și deținător 
In două rlnduri al tit
lului de campion euro
pean, a fost numit pro
iector al Universității din 
Leningrad.

STADIONULUI MARACANA

pe terenurile de
- 2) Varga care

rînd - 
io’bal. 
activează acum la U.T.A., 
este fostul jucător al lui 
C.S.M. Reșița si Steaua.

MAR3U PETCOV, DU- 
DEȘTII VECHI. — Cîti ani 
are fotbalistul' brazilian 
Garrincna, vă putem spu
ne : 32 (îi împlinește la 28 
octombrie). Nu sîntem însă 
în măsură să vă comunicăm 
și vîrsta soției și a celor 
șapte fete ale sale. Dacă 
știam din vreme luam le
gătura cu... Ofițerul Stării 
Civile din Rio de Janeiro !

MARIAN TEODORESCU, 
BUCUREȘTI. — 11 Nici u- 
nul dintre actualii jucători 
de la Internazionale n-a e- 
voluat la București în me
ciul de acum cîtiva ani cu 
C.C.A. — 2) In accidentul 
de avion din mai 1949. în 
care si-a găsit sfîrsitul în
treaga echipă Torino, fot-

Pe Maracana selecțio
nata braziliană a jucat 32 
de partide : 27 victorii, 2 
nule și 3 înfrîngeiri. „Ma
racana" are și un serios 
bilanț negativ. 2 500 de 
faulturi — în cincisprezece 
ani — din care 500 cu e- 
feete grele pentru jucă
tori, 11 persoane care au 
murit de emoție în timpul 
meciului.

Pînă în prezent, în eei 
15 ani, pe stadion au a- 
sistat mai bine de 35 
milioane de spectatori (31.

XII.1964). Recordul pentru 
un meci de campionat îl 
deține întâlnirea Flamengo 
—Fluminese, cu prilejul 
căruia au asistat 177.656 
persoane. De-a lungul a- 
nilor, periodic, câțiva in
ternaționali cunoscuți s-au 
ocupat de administrarea 
stadionului. Jair și Ademir 
Castilho și Nilton San
tos. Brazilienii afirmă în 
glumă că cine asistă la un 
meci pe „Maracana" se 
îndrăgostește subit de... 
fotbal I

Pe tot 
de la un 
nie intensă 
convinge pe 
necesitatea învățării îno
tului. Și campania dă 
roade, profîlîndu-se per
spectiva ca în curînd să 
nu mai existe aproape 

nici un om care să nu 
știe să înoate.

Ziarul belgian ,,Lcs 
Sports", semnalând acest 
lucru, face o interesan
tă precizare și 
că, 
toarele de pe 
numai omul, maimuța și 
cămila nu știu să înoa
te. Celelalte, chiar dacă 
nu se pot lua la între
cere cu peștii, se descur
că binișor atunci cînd 
au de-a face cu apa. O 
bună înotătoare, de pil
dă, este pisica, dar mai 
convingător, desigur, este 
cazul elefantului care, 
în ciuda masei sale i- 
mense (cît un ... vapor I) 
poate să se mențină 24 
de ore deasupra apei. 
De multe ori el se refu
giază la fundul unui riu, 
pentru 
pârând 
torită 
care 
apei

globul se duce, 
timp, o campa- 
;ă pentru a-i 

oameni de

anume
dintre toate viețui- 

pămînt,

a se odihni, res- 
în acest timp da- 
trompei sale pe 

o ține deasupra

balul italian a pierdut, 
printre alții, pe Mazzola 
(tatăl actualului interna
tional), Menti. Rigamontl.

Ballarin, Gabetto, jucători 
de mare renume în epoca 
aceea.

GH. DRAGAN. BUCU
REȘTI. — 1) Floyd Patter
son și Ingemar Iohansson 
s-au întîlnit de trei ori, 
victoria revenind prima 
oară — în mod surprinză
tor — boxerului suedez, 
iar celelalte două meciuri 
închcindu-se cu victoria 
lui Patterson. Toate cele 
trei întîlniri s-au terminat 
înainte de limită. 2) Nu 
avem o astfel de evidentă, 
dar probabil că și Pele a 
ratat un „11 metri". De ce 
întrebați ? Vreți să_l scu
zați pe Matei de la 

Iași, care a 
meciuri

Pe teren mi s-a părut
Că te cheamă IVAN...

ȘUT l
MIHAI COSTTNIU și 

ION MIRONESCU. CON
STANTA. — Nu știu cum 
o să împărțitl pe din 
două... gloria tiparului, 
dar mă rog „filmul" in
dicat de dv. ni se pare 
cît se poate de potrivit :

Lotul național de fotbal: 
DRUMUL SPRE ÎNALTA 
SOCIETATE.

c$

C.S.M.S. . . _
tat in ultimele 
două penaltiuri ?

ra_

BUCUR,
Ivansuc,

Dr. GH. EUGEN 
PUCIOASA. Lui 
pentru execuțiile sale teh
nice reușite și mai ales 
pentru șutul său puternic 
și eficace din ultimul 
timp, îi adresați următo
rul distih :

ST. DIACONESCU. CO
MUNA BOGHESTI. — Di- 
nulescu revenise, în pri
măvară. la Progresul. El 
a socotit însă că e timpul 
să se retragă din actlvita. 
tea comoetițională si 
transforme intr-un 
focat.... suporter al 
greșului. Si nu se 
spune că Progresul . 
nevoie, în momentele 
cestea,
Se pare că si Ciosescu nu 
va mai juca, 
spun că... nici

jucat cine

să se 
în- 

Pro- 
poate 
n-are 

•> 
de suporteri !

n-a

Gurile rele 
oină acum 
știe ce.

POȘTAȘU 
de

ION
desen 

NEAGU RADULESCU



Sinaia primește oaspeții celui de al XII-lea 
campionat mondial universitar de șah

IERI, ÎN „CUPA NARII BALTICE'*  LA HANDBAL

România B—Polonia B 27-15 (13-11)
Uppsala, Reykjavik, 

Budapesta, Varna, Ma- 
rianske Lazne, Bled, Cra. 
covia... Nume de capita
le, de vechi «centre uni
versitare sau de stațiuni 
de odihnă cu renume. 
Fiecare la timpul său, a 
găzduit campionatele mon
diale universitare ale șa
hiștilor, înscriindu-se pe 
lista edițiilor acestei în
treceri tinerești cu fru
moasă tradiție. A Xll-a 
are scris în dreptul ei— 
Sinaia, România. Timp de 
două săptămîni, între 25 
iulie și 9 august, pito
reasca localitate climate
rică din inima Carpaților 
va fi gazda confruntării 
celor mai buni șahiști 
studenți, echipieri ai re
prezentativelor universi
tare din 17 țări.

Ediția 1965 se anunță 
deosebit de puternică, in
teresantă. Nu lipsesc pri
mele clasate în întrecerea 
de anul trecut : U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Ungaria. 
Din echipa campioană se 
remarcă tinerii Savon și
Mnațakanian, finaliști ai campionate
lor unionale. Echipa Cehoslovaciei are 
la prima masă pe maestrul internațio
nal Hort, secundat de Jansa și Kava- 
lek, participanți la Olimpiada de la 
Tel Aviv Jucători cu bună reputație 
ca Pedersen (Danemarca), Vesterinen 
(Finlanda), Radulov (Bulgaria) vor a- 
«igura, fără îndoială, un nivel ridicat 
al întrecerilor. Să nu uităm și pe com
petitorii cu mai puține veleități, ca acei 
din echipa Tunisiei, debutantă în în
trecere. Pentru a fi prezenți la Sinaia, 
peste 10 000 km vor lăsa în urmă șa
hiștii din Havana, reprezentanți ai țării 
care a dat șahului pe marele Capa- 
bianca.

Cu interes este așteptată evoluția 
gazdelor, șahiștii români. în jurul cam
pionului mondial de juniori, Florin 
Gheorghiu, se află un buchet de tineri 
maeștri cu reale posibilități. Pavlov, 
Stanciu, Nacu, Partos și V. Georgescu 
sînt jucători cu suficientă experiență, 
posesori ai unor performanțe care îi re
comandă, dar totodată îi și obligă la 
un rezultat înalt în întrecerea de față. 
Ordinea lor la mese nu a fost încă 
stabilită ; ea va lua formă definitivă 
în urma ultimelor recomandări ale an-

Noi întreceri internaționale 
ale luptătorilor noștri

în această perioadă, luptătorii noș
tri de la ambele stiluri au un bogat 
program competițional. Loturile noas
tre de tineret — „speranțele olim
pice" — la lupte greoo-romane și li
bere au plecat în R.S.F. Iugoslavia 
unde, în zilele de 26, 27 și 28 iulie, 
vor susține examene dificile. Federa
ția iugoslavă de lupte a organizat 
concursul dotat cu „Cupa prieteniei", 
pentru ambele stiluri, la care parti
cipă luptătorii selecționați pentru vi
itoarea ediție a J.O. din numeroase 
țări. La întreceri participă și sportivi 
sovietici, bulgari, cehoslovaci care 
au o valoare recunoscută. „Cupa prie
teniei" se află la cea de a VUI-a 
ediție. La șase din cele 7 ediții dis
putate pînă în prezent, luptătorii ro
mâni au ocupat primul loc.

„Greoo-romanele" se vor disputa la 
Petrinja, iar „liberele" la Skoplje.

Iată loturile noastre: greco-romane: 
! Șt. Ștefan, I. Baciu, Gh. Gheorghe, 
M. Butnaru, A. Fischer, N. Neguț, 
O. Tache, V. Pătrașcu. Antrenor — 
Gh. Șute/u. Libere: C. Drăgulin, P. 
Venter, P. Coman, D. Molnar, V. 
lorga, Gh. Ureianu, I. Marton, Gh. 
Trimbițaș. Antrenor — V. Dona.

• Luptătorii de libere de la Steaua 
pleacă duminică în R. P. Bulgaria 
unde vor susține două meciuri ami
cale. Din lotul sportivilor de la 
Steaua fac parte: C. Pătrașcu, N. 
Cristea, Al. Marmara, Al. Geantă, P. 
Poalelungi, I. Chirila, I. Popescu, Al. 
Balogh, Șt. Stîngu, I. Herman. An
trenori: I, Crîsnic, I. Bătrîn, I, Mu- 

\Wșan.

trenorilor echipei, V. Urseanu și S. Sa
marian.

Desfășurarea partidelor se va bucura 
de un cadru organizatoric deosebit. 
Sala turneului, amenajată în corpul ele
gantului Cazinou din parcul central al 
orașului, a mai cunoscut întreceri șa- 
histe studențești, campionatele uni
versitare ale țării. De data aceasta, ea 
va fi locul de desfășurare al unui tur
neu de cea mai mare anvergură. Nu
mărul mare de partide, în fiecare run
dă, necesită și un corp de arbitri co
respunzători. El va avea în frunte pe 
J. Sajtar (Cehoslovacia), vicepreședin
te al F.I.D.E., — arbitru principal — 
C. Popescu și dr. V. Malcoci (Româ
nia). Directorul concursului este profe
sorul universitar emerit L Gudju, vi-

în zona a lll-a a „Cupei Galea“ de la Budapesta

România—Elveția 3-2
BUDAPESTA 23 (prin telefon). în se

mifinala zonei a III-a a „Cupei Galea" 
reprezentativa României a eliminat El
veția cu scorul de 3—2, și joacă sim- 
bătă și duminică partida decisivă — ou 
echipa Ungariei (învingătoare cu 5—0 
asupra Bulgariei) — pentru calificarea în 
turneul final de Ia Vichy.

In ultimele două meciuri de simplu,- 
susținute vineri de tenismenil români 
cu cei elvețieni, victoriile au fost îm
părțite : Kiinsler — Cherecheș 6—1, 6—1 
și Iile Năstase — Hollensteln 6—4, 6—3. 
Cum după prima zi (joi) formația noas
tră conducea cu 2—1, în urma rezultate
lor de vineri, România a învins Elveția 
ou 3—2. împotriva lui Kiinsler, Chere- 
cheș a acționat timorat și adversarul său 

SCURTE ȘTIRI «SCURTE ȘTIRI*SCURTE  ȘTIRI
JOCURILE SPORTIVE AFRICANE 

ÎN PLINA DESFĂȘURARE

BRAZZAVILLE 23 (Agerpres). — Prima ediție 
a Jocurilor sportive africane de la Brazzaville! 
este în plină desfășurare. Cursa ciclistă pe 
echipe, care s-a disputat pe un traseu de 
77 km și la care au participat 56 de alergători 
din 14 țări, a fost cîștigată de selecționata 
Algeriei cu o medie orară de 39 km. Locul doi 
a fost ocupat de echipa Madagascarului, iar 
al treilea de formația Senegalului.

întrecerile atletice au desemnat noi învin
gători. Cel mai rapid alergător s-a dovedit a 
fi G. Kone (Coasta de Fildeș) cîștigător al 
cursei de 100 m cu timpul de 10,3. La 110 m 
garduri primul loc a fost cucerit de Rinle 
(Nigeria) cu timpul de 14,6. Alte rezultatei, 
lungime — Akika (Nigeria) 7,49 m; disc — 
Niare (Mali) 51,20 m; feminin: 80 mg — Hart 
(Ghana) 11,7; înălțime — Okoli (Nigeria) 
1,62 m.

• Englezul Ron Hill ă stabilit un nou recordî 
mondial la 25 km, realizînd timpul de lhl5:22,6.. 
Vechiul record era de lhl6:36,4 și era deținut 
din octombrie 1955 de cunoscutul alergător, 
cehoslovac Emil Zatopek*

ÎNTÎLNIRE SAHISTA DE JUNIORI 
ROMÂNIA — BULGARIA

Duminică începe Ia Ruse (R.P. Bulgaria) o 
întîlnire șahistă de juniori între reprezenta
tivele României și Bulgariei. Au făcut depla
sarea: Dan Zara, Ervin Mozes, Marius Chiri- 

'cuță. Cornel Dumitrașcu, Dumitru Ghizdavu, 
Emilian Pantazi, Sorin Segal, Suzana Makai, 
Heidrun Brantsch și Pia Brînzeu. Meciul se 
desfășoară Ia 10 mese (7 băieți și 3 fete), cu 

’tur și retur.

TURNEUL DE FOTBAL DE LA GOTTWALDOV

PRAGA 23 (Agerpres). — în prima zi a 
turneului internațional de fotbal care are loc 

țîn orașul Gottwaldov (R.S. Cehoslovacă) și 
la care participă selecționatele mai multor orașe 
europene s-au înregistrat rezultatele : Praga — 
Viena 7—2 (5—1); Budapesta — Gottwaldov 
;7-o.

1 I'
, IW Selecționatele de fotbal ale Turciei, Iranu- 

■ Tui și Pakistanului participă la un turneu inter
național care se desfășoară la Teheran. în 
prima zi de întreceri reprezentativa Turciei a 
întrecut formația Pakistanului cu scorul de 3—1.

cepreședinte al F.R.Ș. La turneu va 
funcționa un birou de presă. Se va e- 
dita un buletin al turneului, cu rezul
tate, partide și clasamente la zi.

Mîine la Sinaia, în cursul dimineții, 
va avea loc ședința tehnică, în cadrul 
căreia se va stabili prin tragere la 
sorți componența grupelor preliminare. 
După-amiază, de la 15,30, este progra
mată festivitatea de deschidere, urmată 
imediat de prima rundă a turneului.

La ora cînd apar aceste rînduri, 
primii oaspeți ai celui de al XII-lea 
campionat mondial universitar de șah 
pe echipe au și sosit la Sinaia, gata de 
întrecere. Le urăm succes I

RADU VOIA

„Triunghiularul" de tir din Iugoslavia
— Ana Goreti 588 p

KRAGUJEVO 23 (prin telefon). — 
In localitate au început de două zile în
trecerile „triunghiularului" de tir la 
care participă trăgători din România, 
Bulgaria și Iugoslavia. Țara noastră este 
reprezentată la acest concurs de echipa 
secundă, din care fac parte și trăgători 
cu mai puțină experiență în competi
țiile internaționale. In primele două zile 
de întreceri reprezentanta țării noastre, 
Ana Goreti, a obținut o performanță 
bună în proba de armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat — 588 p.

Rezultate: armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat — seniori: 1. Dgiu- 
lici (I) 592 p’; 2. Vergov (B) 589 p... 
7. G. Vasilescu 582 p... 10. P. Sandor 
579 p... 12. V. Enea 574 p... 14. G. 
Sicorschi 557 p. Pe echipe: 1. Bulgaria 
2341 p. 60 focuri culcat senioare:
1. Perovici (I) 592 p; 2. Ana Goreti 
588 p... 6. Ioana Soare 576 p... 8. 
Aurelia Schafer 570 p; 9. Maria Ig
nat 563 p. Pe echipe: 1. Iugoslavia 
1762 p; 2. România 1727 p. 60 focuri 
culcat juniori: 1. Novici (I) 584 p;
2. D. Becea 582 p; 3. St. Caban 
581 p... 12. Margareta Enache 560 p; 
13. Elena Nistor 559 p. Pe echipe:

a condus de flecare dată cu 5—0, recol- 
tînd un succes facil. Sub auspicii nu 
prea bune a început și meciul Iile Năs
tase — Hollenstein. în primul set, spor
tivul elvețian a avut 4—0 dar, de la 
acest scor, Ilie Năstase și-a revenit trep
tat, a pus stăpînire pe joc, obținînd un 
succes meritat. El a folosit o gamă va
riată de procedee tehnice, a venit des 
la fileu și a încheiat multe acțiuni cu 
voleuri foarte bine plasate pe partea 
stingă a adversarului. Hollensteln este 
un jucător aproape complet care a uti
lizat smeciun puternice și loviturile de 
forhand In cros. In cele din urmă însă, 
Hollenstein a fost nevoit să se încline 
In fața superiorității lui Ilie Năstase.

GDANSK, 23 (prin telefon). — As
tăzi, jocurile competiției de handbal 
în 7 „Cupa Mării Baltice" s-au dis
putat în sala din localitate, deoarece 
a plouat. în prima întîlnire, repre
zentativa B a țării noastre a întrecut 
echipa secundă a Poloniei cu 27—15 
(13—11), după un joc în care a ma
nifestat o superioritate evidentă, mai 
ales în repriza a doua. în prima, ju
cătorii noștri au întîmpinat o rezis
tență dîrză din partea handbaliștilor 
polonezi. Totuși, echipa noastră a con
dus în permanență, cu 6—1, 6—4,
9—4, 10—5, 11—7, 12—8, dar a ter
minat repriza numai cu un avantaj

la 60 focuri culcat —
1. Iugoslavia 1731 p; 2. România 
1723 p. Pistol liber: 1. Necici (I) 556 
p; 2. Penev (B) 541 p; 3. M. Grosaru 
536 p... 10. I. Tutoiami 526 p... 12. 
C. Feciorescu 513 p. Pe echipe: 1. 
Iugoslavia 2140 p. 3 x40 focuri se
niori : 1. Stoianovici (I) 1148 p, 2. 
Loncear (I) 1141 p, ...9. P. Șandor 
1103 p (pe poziții 382 373 -f- 348),
10. G. Vasilescu 1102 p, 11. St. Caban 
1096 p, ...13. G. Sicorschi 1067 p, ...15. 
V. Enea 1062 p. Pe echipe : 1. Iugo
slavia 4533 p, 2. Bulgaria 4438 p, 3. 
România 4363 p. La această probă 
trăgătorul bulgar H. Velioico — me
dalia de argint la Tokio — s-a clasat 
pe locul 5 cu 1123 p. 

învingătorul lui Peter Snell

Ea ora actuală recordurile semifondis- 
tulul Jiirgen May (B.D. Germană) atrag 
atenția iubitorilor de atletism. Sportivul 
din Erfurt a corectat în mai puțin de 
10 zile două valoroase recorduri : unul 
european pe 1500 m (3:36,4) și altul mon
dial pe 1000 m (2:16,2). Forma bună în

care se află May a fost dovedit# '' cenl 
la Braga, unde într-o cursă deosebit de 
spectaculoasă l-a Învins pe dublul cam
pion olimpic Peter Snell. în fotografie : 
Învingătorul cursei, Jiirgen May (în cen
tru) Încadrat de Odlozil (stingă) și SnelL

de două goluri (13—11). La reluare, 
însă, jucătorii noștri au desfășurat un 
joc în viteză și combinativ de mare 
spectacol și s-au distanțat rapid la 
19—11, apoi la 21—13, 22—14 și, în 
sfîrșit, la 27—15.

Am aliniat următoarea formație i 
Bogolea, Penu — Iacob 6, Marinescu 
2, Goran 2, Oțelea 4, Nica 3, Gațu 
4, Popescu 5, Guneș 1, Paraschiv, Co- 
man.

în celelalte două întîlniri de azi 
s-au înregistrat rezultatele : Polonia A
— U.R.S.S. 29—14 (17—7) și Ungaria
— Bulgaria 22—12 (8—3).

Sîmbătă, echipa B a României în- 
tîlnește formația primă a Poloniei, 
iar duminică, în ultima etapă a Cu
pei, joacă cu Bulgaria.

Prof. E. TROITN

Buletinul Universiadei
La atletism : 1 000 de concurenți 

la start I Numărul țărilor participante 
40 la alergări, 30 la sărituri, 26 la 
aruncări etc.

• La Înot, pînă în prezent numă
rul celor însoriși se ridică la 250.

• La scrimă, 160 de sportivi.
• La gimnastică (feminin) se con

tează pe 44 de participante, iar la 
masculin pe 53 de concurenți.

• în zilele premergătoare jocu
rilor universitare va avea loc și un 
seminar internațional cu subiectul 
„Dezvoltarea sportului universitar în 
țările afro-asiatice“.

MECIUL DE ATLETISM 
SUEDIA — R.F. GERMANA

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — La Stock
holm se desfășoară întîlnirea internațională de 
atletism dintre selecționatele Suediei și R.F. 
Germane. După prima zi de întreceri rezul
tatul este de 61—43 în favoarea sportivilor din 
R.F. Germană. Iată cele mai bune rezultate în
registrate în prima zi: 400 m — J. Ulbricht 
(R.F.G.) 46,5 ; 1500 m — H. Norpoth (R.F.G.) 
3:45,8 ; înălțime — W. Schillkowski (R.F.G.) 
2,12 m ; ciocan — U. Bayer (R.F.G.) 65,04 m ; 
110 mg — Forssander (Suedia) 13,9.

LA CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL 
ÎN 11 care se va desfășura în anul 1966 în 
Austria și-au anunțat participarea pînă în pre
zent selecționatele R.D. Germane, R.F. Ger
mane, Elveției, Poloniei, Olandei, Portugaliei 
și .Austriei

ÎN TURUL CICLIST AL R.S.F. IUGOSLAVIA, 
etapa Portoroj — Opatja (180 km), a fost cîș
tigată de alergătorul maghiar Juszko care a 
întrecut la sprintul final pe iugoslavul Skerl. Cu 
această victorie Juszko a preluat conducerea 
în clasamentul general, după 2 etape, urmat la 

•ii minut de Jesen Erey (Danemarca),
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