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NUMELE PATRIEI
Trec sportivii !
Miile de priviri de la tribune 
urmăresc, sutele de mii de 

riviri din fața televizoarelor 
e asemenea, iar milioanele de 
scultători tresar cînd, la radio, 
ocea crainicului marii 
frații anunță :

„Trec sportivii 1"
Trec sportivii sub 

oare seînteietor de 
ec încheind marea 
trafie i 
ir la această încheiere ca- 
ătă astăzi semnificații deo- 
sbite.

[ie, om din coloană, mă a- 
resez, tînăr de-o vîrstă cu Pa
ria liberă, pășind sigur îna
lte, asemenea ei, înăltîndu-ți 
u încredere privirile. Ție, cu 
r^goste, mă adresez. Ție, 

re-ai ajuns pe culmile 
larilor performanțe sau care 
Cum aspiri spre ele, ție 
are reprezinți culorile celebre- 
>r cluburi sau vii în numele 
șociației din fabrica ta, din

- CORNELII! LEU -

demon-

acest
August, 
demon- 

iar simbolul apariției

secția ta. Mă adresez ție, cel 
din rîndul prim sou din rîndul 
ultim al coloanei, din vîrful pi
ramidei sau de la baza ei, ție 
cel care te-ai familiarizat cu 
demonstrațiile și vii degajat în 
fața tribunei, sau, dimpotrivă, 
ai îmbrăcat pentru prima dată, 
cu emoție, tricoul de soldat din 
marea coloană a sportivilor.

Mă adresez ție, cel care re
prezinți omul multilateral dez
voltat în anii socialismului, 
omul sigur pe el, omul cu zîm- 

sincer, luminos. Pentru că 
nu te mai reprezinți doar 
tine. în pașii tăi, în mersul 
elastic și drept, reprezinți 
simbol : tu faci parte din

bet 
»u, 
pe 
tău 
un 
acea generație crescută în în
tregime în anii noștri ; tu faci 
parte din acea generație la care 
progresul e evident pînă și din- 
tr-un punct de vedere strict de 
statistică : ace-a generație a

Cintec în August

cărei înălțime medie a orescut 
cu 12 centimetri fqță de gene
rațiile anterioare. Tu ești acea 
generație care simte pînă și 
ain acest punct de vedere — 
strict al înălțimii fizice — mul
tilateralitatea binefacerilor so
cialismului. Și atunci e firesc 
ca tu, tu să fii acela care, cu 
propriu-ți trup să înscrii acolo, 
în piața orașului, în fața tri
bunelor, numele nou al ță
rii : REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA.

Prietene din coloana care, ca 
la un semn pornit din inima 
fiecăruia, se va transforma în 
aceste litere atîf de scumpe 
nouă, să fii sigur că-n acea 
clipă în care tu, cu trupul tău, 
vei caligrafia numele patriei 
socialiste, alături de tine, în 
acea inscripție de monolit, mă 
voi afla și eu. Să simți trupul 
și cugetul meu alături, așa cum 
vei simți alte milioane, și mi
lioane de trupuri și de conști
ințe românești care au scris, 
pe întreg acest pămînt strămo
șesc numele nostru mîndru și 
demn : REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA ! Partidul, poporul, 1 
ți-au dat numele.

20 August 1965. La Palatul Republicii 
într-o atmosferă sărbătorească, Marea Adu
nare Națională s-a întrunit în sesiune, urinînd 
a și îndeplini atribuția de Adunare Consti
tuantă și a adopta noua lege fundamentală 
a patriei noastre — Constituția Republicii 
Socialiste România.

îp marea sală, martoră a atîtor eveni
mente istorice din viața patriei, alături de 
deputății în marele sfat al țării, se află peste 
2 500 de invitați — muncitori, țărani și inte
lectuali, din toate regiunile, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor obștești, oameni 
de știință și cultură, generali și ofițeri su
periori.

în sală se află șefii misiunilor diplomatice 
din țara noastră, oaspeți de peste hotare 
aflați în vizită în România, ziariști români 
și străini.

Transmise direct de posturile noastre de 
radio și televiziune, lucrările primei ședințe 
a sesiunii se desfășoară sub privirile întregii 
țări.

Ora 10. Sosesc conducătorii partidului și 
statului. Asistența îi întimpină cu puternice 
și îndelungi aplauze.

în loja din dreapta a prezidiului au luat loc 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu, Chivu Sloica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre 

Alexandru 
Gogu Rădu- 

Sălăjai) ■—

Borilă, Constantin Drăgan, 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
lescu, Leonte Răutu, Leontin 
membri ai Comitetului Executiv al C.C. al
P.C.R., membrii supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretarii C.C. al P,C.R.

în loja din stingă au luat loc 
Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii sînt deschise de 
teje Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec.

membrli

președin- 
tovară.șul

Marea Adunare Națională a adoptat în 
unanimitate următoarea ordine de zi;

1. Validarea alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională pentru circumscripția 
electorală Grivița Roșie — oraș București șl 
circumscripția electorală Răcari, regiunea 
București.

2. Proiectul de Constituție a Republicii 
Socialiste România.

La primul punct al ordinei de zi, deputatul 
Demostene Botez a prezentat raportul Comi
siei de validare. Marea Adunare Națională 
a validat în unanimitate alegerea deputaților 
Crisiea Ionică și Jean Livescu.

Intimpinat cu îndelungi și puternice aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. ai P.C.R., președin
tele Comisiei pentru elaborarea proiectului 
noii Constituții, care a prezentat Raportul 
cu privire la proiectul de Constituție a Re
publicii Socialiste România.

în repetate rînduri Raportul a fost subli
niat cu vii și puternice aplauze. La înche
ierea raportului, întreaga asistență, în pi
cioare, ovaționează îndelung. Este o mani
festare impresionantă a dragostei față de 
Partidul Comunist Român, față de minunatul 
nostru popor, făuritor al României Socialiste.

în ședința de după-amiază a avut loc dis
cuția generală asupra proiectului Constituției 
Republicii Socialiste România.

Au luat cuvîntul deputății Ion Cosma, Du
mitru Balalia, Ștefan Tripșa, Alexandru Voi- 
linovici, Ion Negoiță, Cornel Mihulecea, Za- 
haria Stancu, Ludovic Takacs, Roman Moldo
van, Constantin Drăgan, Anica Boeru, Vida 
Gheza, Andrei Oțetea, Eduard Eisenburger, 
Nicolae Gh. Lupu, Justin Moisescu, Sittb An
dras, Ion Ioniță, Elena Săftoiu, Ștefan Birlea, 
și Remus Răduleț.

Lucrările sesiunii continuă. I

(Agerpres)

E-mpodobită zarea cu lumină
Iar zilele au sunet cald și pur;
O, Românie, patrie-grădină,
Pisc înstelat, zori limpezi, țărm de-azur I

Amicță a victoriilor noastre,
Pămî.v. al împlinirii ce-o trăim,
Tn dimineți de-araint și-n seri albastre 
Sub steagul tău luptăm și biruim.

Azi țara-ntreagă istoria o scrie, 
Izbînzile se-nalță și rămîn; 
Chezaș- iubit, lumină a vieții, vie, 
Partidul nostru Comunist Român.

Trepte de foc ni-s anii. O, mîndria 
De-a le >urca mereu, spre slava ta, 
Republică Socialistă România, 
Pâmînt de rod, tu, patrie și stea !

GEORGE RADU

Am 21 de ani. M-am născut în anul 
istoric cînd țara noastră, scuturîn- 
du-și jugul de pînă atunci, pășea pe 
drumul libertății, al progresului, al 
unor realizări fără precedent.

Aceste realizări s-au înfăptuit sub 
ochii generației mele, care și-a pus și 
ea umărul la ridicarea mărețului edi
ficiu al socialismului, la construirea 
noii societăți.

Partidul și guvernul au asigurat 
tineretului toate condițiile de a se 
dezvolta multilateral, pentru a fi fo
lositor patriei. Ne-au fost deschise 
larg porțile școlilor, ale stadioane
lor, ale lăcașurilor de cultură, avem 
zi de zi prilejul să acumulăm noi cu
noștințe, să ne realizăm cutezătoa
rele noastre visuri tinerești.

Mulțumind din toată inima partidu

lui nostru iubit pentru dragostea pă
rintească cu care ne înconjoară, pen
tru largile posibilități pe care ni 
le-a pus la dispoziție, noi, sportivii 
parașutiști, ne angajăm să muncim

Angajamentul
nostru

cu toată seriozitatea, pentru a men
ține și a întări prestigiul de care se 
bucură țara noastră în acest sport.

MARIA BISTRIȚEANU 
recordmană mondială de parașutism

Sărbătorim anul acesta ziua de 23 
August în atmosfera de înaltă mîn- 
drie patriotică creată de documentele 
istorice ale celui de al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, în 
condițiile unei moi Constituții — Con
stituția Republicii Socialiste România.

Cei 21 de ani care au trecut de la 
Eliberare au adus României transfor
mări fundamentale social-economice, 
dînd un singur sens dezvoltării țării 
noastre : ridicarea bunei stări a celor

DUMITRU IVAN
președintele Consiliului regional L’CFS 

Dobrogea 

(Continuare în pag. a 8-a)
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• Aproape 2000060 de participanți la acțiunile 
turistice • 16000 de „duminici cultural-

LA NOI ÎN COMBINAT

sportive" - peste 1800000 de participant
• Titlurile de campioni ai asociației și le dispută

peste 1000000 de tineri și tinere
Tradiționalul bilanț pe 
de 23 August este mai

Țara întreagă se pregătește de sărbătoare, 
care nc-am obișnuit să-l facem cu prilejul zilei 
bogat ca orieînd. Cel de al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român a înfățișat poporului tabloul însuflețitor al victoriilor obținute 
pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste, a trasat cu clarviziune 
și înțelepciune liniile directoare pentru cucerirea unor noi și impor
tante izbînzi.

Printre succesele de seamă cu care este întîmpinat cel de al XXI- 
lea August liber se află și cele obținute în activitatea sportivă. 
Numărul iubitorilor sportului, al membrilor UCFS a crescut 
la 3 330 685. Porțile stadioanelor, ale terenurilor de sport existente în 
cele 10 633 de asociații sportive sînt larg deschise tuturor celor care 
au îndrăgit sportul, tuturor celor care vor să descifreze „tainele" dis
ciplinei preferate. Creșterea interesului pentru activitatea sportivă este 
scoasă in evidență de participarea tot mai bogată la competițiile orga
nizate Ia orașe și sate. Campionatele asociațiilor sportive au cuprins 
în acest an peste 1 000 000 de concurenți, la crosul „Să înlîmpinăm 
1 Mai" și-au disputat intîietatea 1 343 375 de participanți, la cele 
aproape 16 000 de „duminici cultural-sportive" au participat 1 817 364 
de tineri și tinere, iar la acțiunile turistice inițiate în primul semestru 
al anului au luat parte aproape 2 000 000 de iubitori ai drumeției.

Directivele celui de al IX-lea Congres al P.C.R. prevăd o și mai 
puternică dezvoltare a sportului de masă. Condițiilor tot mai bune 
pentru desfășurarea unei vaste activități le vom răspunde cu însufle
țire, cu noi și prețioase inițiative, cu avînt sporit în muncă.

mecanică Poiana Clmpi- 
in celelalte colective de

de

numai 
ei In- 
acțiu- 
orga- 

Exem-

în frunte, comuniștii!
In uzina

na, ca și
muncă din țara noastră, activitatea 
sportivă este condusă și Îndrumată 
permanent de organizațiile de bază, 
de partid. Dar nu este vorba 
de Îndrumare. Comuniștii sînt 
șiși In permanentă în fruntea 
nilor sportive de masă ce se 
nizează In asociația Poiana,
piui lor personal creează un puter
nic stimulent In rlndurile iubitorilor 
sportului. Printre cei care au activi
tate deosebită se numără comuniș
tii Petre Bunea, Const. Hoitan, 
Const. Petrovici, Ion Dumitrescu, Gh 
Ionescu, Petre Tiseanu, Octavian 
Ulman.

In ultima vreme activitatea spor
tivă de masă a cunoscut un avînt 
demn de relevat. La Întrecerile pri
mei etape a Spartachiadei de vară 
a tineretului, datorită colaborării 
consiliului asociației sportive cu or
ganizațiile U.T.C. și cu sindicatul,

arbitrii ari Înregistrat pe ioile 
concurs aproape 1 000 de concu
renți. Peste 100 de tineri și tinere 
au cucerit Insigna de 
438 se află angre
nați în desfășura
rea competițiilor 
care-i desemnează 
pe campionii aso
ciației la fotbal, 
handbal, volei, șah 
și tenis de masă. 
Creșterea activită
ții sportive a im
pus lărgirea bazei 
materiale a asocia
ției noastie spor- 

cotiza
țiile UCFS, Încasate < 
consiliul a achiziționat In acest an
material și echipament sportiv In
valoare de peste 70 000 lei, iar prin 
muncă patriotică au lost efectuate 
importante reamenajări la bazele 
sportive folosite pentru desfășura
rea competițiilor.

polisportiv, iat

Și la noi, la Combinatul de cauciuc 
Jilava, ca în întreaga țară, activitatea 
sportivă se bucură de multă prețuire, 
în foarte multe cazuri pasiunea pen
tru sport a salariaților noștri s-a „năs
cut" aici, în Combinat. Cîți tineri, de 
pildă, nu s-au inițiat și șr-au format 
primele deprinderi de mișcare în „fo
cul" campionatelor pe asociație, în 
întrecerile Spartachiadelor sau în con
cursurile pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv ? Pot afirma că în această 
situație au fost cei mai mulți dintre 
cei 2355 de membri UCFS cîți nu
mără asociația sportivă Cauciucul Ji
lava.
„POARTA" DE INTRARE ÎN SPORT...

...a constituit-o, și în cazul nostru, 
activitatea de masă. De la semnarea 
„actului de naștere" al asociației spor
tive aceasta a avut o pondere însem
nată. Cîteva exemple mai recente : 
în întrecerile Spartachiadei de vară, 
etapa I, la start s-au prezentat 1964 
de tineri și tinere. Acum, la ordinea 
zilei se află campionatul pe asociație, 
la atletism, fotbal și haltere. Partici
panți — peste 500 de membri UCFS. 
Crupe sportive fruntașe — cele de la 
atelierul mecanic, tăbăcăria minerală 
și secția a V-a încălțăminte. Paralel 
cu întrecerile din cadrul campionatu
lui pe asociație se desfășoară și con
cursurile pentru Insigna de polisportiv. 
Alți 365 de membri UCFS se află 
printre aspiranți.

Printre activitățile sportive cele mai 
accesibile și deosebit de îndrăgite la 
noi se află turismul. Aproape că nu 
există sfîrșit de săptămână fără ca pe 
agenda secției de turism să nu existe 
una sau chiar mai multe „ieșiri" în 
colectiv. Numai în acest trimestru au 
făcut popas la Snagov, pe Valea Pra
hovei, la Comana și Cugir, mai bine 
de 600 de iubitori ai drumeției. Și 
sîntem abia la jumătatea trimestrului. 
Pasiunea pentru turism a membrilor 
UCFS de la noi a depășit însă ca-

ale asociației: 
handbal, fotbal, 
popice, șah și tir. 
devăr, în aceste sporturi, 
pe firul performanței s-au 
înregistrat unele rezulta
te promițătoare, care re
țin atenția : locuri frunta
șe la fotbal și baschet in 
campionatul orășenesc, la 
popice în campionatul ra
ional, locul I 
băieți și locul 
bal fete în 
pionatului pe 
tletism, de asemenea, sînt 
de remarcat două rezul
tate care ne obligă să 
dăm acestui sport o tot 
mai mare atenție : locul 
I la lungime băieți și lo
cul II la 5 000 m în fi
nalele pe Capitală 
Spartachiadei de vară. In 
aceeași competiție, 
cliștii noștri au ocupat un 
loc I (biciclete oraș), un 
loc II (semicurse) și un 
loc IV (curse).

Acest avînt al activi
tății sportive se datorește 
pasiunii pentru sport a 
membrilor asociației noas
tre. Venind în întâm
pinarea pasiunii lor în 
oombinat s-au luat o se- ■ 
rie de măsuri pentru asi
gurarea unei baze mate
riale corespunzătoare. în 
ultimii ani, asociația sportivă și-a îm
bogățit inventarul cu o arenă de popice, 
un teren de fotbal, iar de curînd au 
fost date în folosință terenurile de 
handbal, volei, baschet și tenis. în pers
pectivă — o pistă pentru atletism.

tive. Din
cu

Oameni

care iubesc

cu pasiune

sportul

CONSTANTIN DUMITRU

în 1964 Constantin Dumitru a ter
minat cursul de instructori sportivi. 
Tinerii din Maltezi, raionul Fetești, s-au 
bucurat atunci știind că vor avea un 
sprijin calificat din partea acestui en
tuziast al sportului.

— Avem multe de rezolvat, le-a 
să facem, ca asociația 

noastră să se nu
mere printre frun
tașele pe raion. Am 
învățat lucruri in
teresante, dar tre
buie să punem îm
preună umărul la 
dezvoltarea activită
ții sportive în co
mună.

cursului de instruc-

spus el. Trebuie

La încheierea 
tori sportivi, Constantin Dumitru a 
fost apreciat ca cel mai bun elev. Nu 
trecușua mei două luni de cind el

atletism, 
baschet, 

■. într-a-

la handbal 
II la hand- 
turul cam- 
oraș. La a-

ale

ci-

Meci

■
■

>■.

IIIF -

CITEVA COMPLETĂRI NECESARE

ÎNSEMNĂRI
DIN BOGATA ACTIVITATE 

SPORTIVA DE MASĂ

C. SORETE
secretar al comitetului P.C.R. 

al uzinelor mecanice Poiana Cîmp-.na

regularitate. racterul unei acțiuni la... iarbă verde. 
Azi secția de turism are o echipă care 
participă chiar în campionatul repu
blican. Exemplul tipic de realizare a 
unuia dintre obiectivele mișcării noas
tre sportive — prin activitatea de masă 
la sport de performanță.
REZULTATE CARE REȚIN ATENȚIA

De fapt în direcția performanței ne 
desfășurăm activitatea și în cadrul ce
lorlalte șapte secții pe ramură de sport

——' își reluase activitatea în asocia
ție și echipa de handbal a co
munei, formată și pregătită de 
el, a intrat în campionatul raio- 

■■■ nai, terminîhd pe locul IV. Sub 
îndrumarea tînăfului instructor, 
sportivii din Maltezi și-au ame
najat terenuri de volei, fotbal, 

— handbal și un portic de gimnas
tică. Iată bilanțul primului an 
de activitate, al realizărilor la 

■b care și-a adus contribuția și ini
mosul instructor sportiv din co
mună.

Constantin Dumitru se bucură 
— lucru explicabil — de încre- 

“ derea tinerilor sportivi din Mal
tezi. Motiv pentru care l-au a- 

les ca secretar al asociației, iar acum 
figurează și printre membrii consiliului 
raional UCFS. Este cunoscut ca un bun 
handbalist (a făcut parte din echipa ra
ionului Fetești la Spariachiada repu
blicană) și jucător de oină. Anul trecut, 
în palmaresul activității sale sportive 
s-au adăugat titlurile de campion re
gional la triplusalt și greutate...

•c V

SILE PIRVU

Cu îlpunctualitate matematică, 
în fiecare luni după-amiază

o
întâlnești 
pe inginerul Sile Pîrvu, președintele 
comisiei regionale de atletism Bucu
rești, ureînd treptele consiliului regio
nal UCFS. Aici, împreună cu ceilalți 
membri' ai comisiei regionale discută 
ce. este nou și ce măsuri trebuie luate 
pentru ca și atletismul din regiunea

București să facă 
un pas înainte pe 
drumul performan
țelor.

Prezent la fiecare 
concurs, inginerul 
Sile Pîrvu (fost și 
el atlet) este un 
bun sfătuitor și în
drumător al atle-

ților. La antrenamente și la concursuri, 
ori de cîte ori este nevoie, el inter
vine cu priceperea sa. Seara, după 
concurs, se așează la masa de lucru 
și întocmește planurile de antrena
ment ale atleților remarcați de el.

Cînd la consiliul regional întîlnește 
un delegat dintr-un raion se intere
sează despre activitatea atleților de 
acolo. De multe ori răspunsurile îl 
mulțumesc și conversația continuă pe 
marginea antrenamentelor celor vizați. 
Alteori este nemulțumit de răspunsul 
dat. Atunci urmează corespondența Ou 
alleții în 
plasare în 
i-au scris 
le au în 
promptă 
făcut ca 
aproape

Acesta
tatea obștească a
Pîrvu, director la grupul șoolar „Uni
rea” din Capitală, unul din miile de 
activiști voluntari care își aduc oon 
tribuția la continua dezvoltare a miș
cării sportive din țara noastră și în 
mod deosebit a atletismului din regiu
nea București.

cauză sau o eventuală de; 
raionul respectiv. Unii atleți 
despre greutățile pe care 
pregătirea lor. Intervenția

și energică a președintelui a 
deficiențele semnalate să fie 

întotdeauna înlăturate.
este un crâmpei din activi- 

inginerului Sile

La toate acestea 
aș vrea să mai a- 
mintesc faptul că de 
curînd au luat sfâr
șit un curs de in
structori sportivi 
(printre cei mai sîr- 
guincioși : Constan
tin Dida, Ștefan 
Nuțu, Atanase Bal
tă, Tudor Iancu și 
Vașilica Ticu), altul 
de arbitri de fotbal 
și handbal, că la

de handbal în campionatul asociației
Foto : V. Bageac

capitolul „bună gospodărire", consiliul 
asociației sportive, secretar Savu Ne- 
delea, poate fi 
fine trebuie să 
clubului sportiv 
poposesc destul 
dînd îndrumări 
și asigurînd astfel o bună desfășurare 
activității asociației noastre.

Toate aceste realizări reprezintă pre
misele unor rezultate și mai bune, și 
mai convingătoare în viitor. îndrumați 
de organizațiile de partid, sportivii 
noștri, întregul tineret din Combinat 
se vor strădui ca actuala poziție frun
tașă pe raion și chiar pe Capitală a 
asociației sportive Cauciucul Jilava să 
fie menținută și consolidată.

dat ca exemplu. în 
arătăm că activiștii 

raional Constructorul 
de des în Combinat, 
prețioase, competente

Ing. CONSTANTIN CHELARESCU
director general

al Combinatului de cauciuc Jilava

MĂRTURIE
...I-am spus:

Dragostea de patrie — și 
Pasiunea pentru pămînt — 
mutată tot mai înalt
Lucid îmi trec voința ca pe-o minge 
de pe un mușchi al brațului 
pe celălalt.

periectul echilibru 
și ștacheta

I-arr. spus:

Anii aceștia ai noștri îmi par
un șir de sportivi purtîndu-și vînjos armonia. 
Fiece fibră se desenează net.

încerc să fiu un astfel de atlet.
Peste tricou să port scris: România.

MIOARA CREMENE
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Deplină concordanță...
O ASOCIAȚIE SPORTIVA FRUNTAȘA

Nu trecuseră nici două săptămîni de 
la alegerea noului consiliu al aviației 
(evenimentul a avut loc la încep^ji a- 
nului) și tinerii de la întreprinderea me
canică de utilaj Medgidia „simțeau” 
pulsul nou al activității sportive. Preșe
dintele asociației, tov. Ștefan Cosmiade, 
se angajase în fața celor peste 1500 de 
membri UCFS să sprijine secțiile pe ra
mură de sport, pentru ca ele să desfă
șoare o activitate intensă, să acorde 
sprijin, în egală măsură, tuturor ramu
rilor sportive. Dezvoltarea activității 
sportive de masă era unul dintre obiec
tivele cele mai importante ale noului 
consiliu...

Au trecut de atunci mai bine de șase 
luni, O vizită, fie ea scurtă, la asociația 
I.M.U.M., ne edifică asupra seriozității 
cu care consiliul asociației se preocupă 
de activitatea secțiilor. între vorbele și 
faptele actualului consiliu există — după 
cum se va vedea — o concordanță îm
bucurătoare, activitatea sportivă de masă 
situîndu-se la loc de cinste. Ne-au con
firmat-o, 
care ani 
concret.

Pentru 
cursurile _ _ ... ____
vară au constituit un bun prilej de t 
ticipare la o serie de întreceri organi
zate în intervalul a două luni. în pro
gramul cărora au fost prevăzute spor
turile preferate. Apoi, aproape 300 de 
tineri au luptat pentru cucerirea titlu
rilor de campioni ai asociației. în caie
tele de evidență figurează de curînd 220 
de nume noi de purtători ai Insignei de 
polisportiv. Pentru secția de box s-a a- 
menajat o sală utilată cu aparatura ne
cesara, fapt care i-a determinat pe nu
meroși elevi ai școlii profesionale a în-

de altfel, numeroși sportivi cu 
discutat. Dar, să vedem,

muncitorii de la I.M.U.M., 
etapei I a Spartachiadei

pe...

con- 
de 

par-

treprinderii să se prezinte noului antre
nor, Ștefan Văcaru, și să înceapă, suh 
conducerea acestuia, pregătirile. Printre 
secțiile asociației, care desfășoară o in
tensă activitate, se numără și cea de tir. 
La campionatul asociației s-au întrece1 
120 de trăgători, far la etapa interralo.^ 
lă a Spartachiadei de vară a tineretului, 
sportivii Aurica Lugosi, Ana Moraru, 
Vasile Brănescu și Mihai Stancu s-au 
clasat pe locurile I și 11. Echipa de lupte 
activează cu mult succes în categoria 
B, numărindu-se printre protagonistei» 
întrecerilor. N-a fost neglijat, bineînțe
les, nici fotbalul. Activiștii asociației se 
îngrijesc — șl bine fac — de „schimbul 
de miine". Campionatul asociației, care 
programează întllniri între reprezentati
vele sectoarelor de producție, se bucură 
de participarea entuziastă a tinerilor dor
nici să devină fotbaliști fruntași. La a- 
ceastă întrecere, care se va încheia peste 
citeva zile, participă zece formații, pînă 
în prezent cea mai frumoasă comporta
re avind-o echipa secției construcțil-mon, 
taj. Tot pentru a-și asigura... viitorul, 
consiliul asociației a deschis în luna 
mai un „centru de inițiere1*, frecventat 
cu regularitate de aproape 60 de copii, 
După selecție au rămas 40 de tineri fot, 
baliști. care alcătuiesc în prezent echi
pele I.M.U.M. I și II.

Azi, la I.M.U. Medgidia, ] 
activitatea fotbalistică, tinerii 
la multe alte ramuri sporii 
pentru care consiliul aso
felicitat. Așa dar angajam 
venit fapte, iar rezultateleîK 
de promițătoare.

ALEXANDRU OPRES 
președintele consiliului raional UCFfj 

Medgidia
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O ÎNTRECERE DECISIVĂ

PENTRU ATLETELE NOASTRE
Sfîrșitul acestei săptămîni rezervă 

iubitorilor de sport din Constanța un 
miting atletic de cea mai mare im
portanță : semifinala „Cupei Europei" 
rezervată echipelor feminine. MîinC. 
de Ia 16.30, cele mai bune atlete din 
Austria, R.F. Germană, Iugoslavia, 
Norvegia, U.R.S.S. și România își vor 
disputa dreptul de participare la fi
nala competiției ce este programată 
luna viitoare la Stuttgart.

Pe cele 6 culoare, ca și la sectoare
le de aruncări și sărituri ale stadionu
lui „1 Mai“ vor putea fi urmărite o 
serie de atlete de cea mai mare va
loare, recordmane mondiale, campioa-

ne olimpice și europene, fapt clare dă 
concursului o notă de atracție deosebi
tă. Desigur, sînteți curioși, cine sînt 
adversarele atletelor noastre și ce 
șanse păstrează formația română în

■ UN DUEL PASIONANT LA SU
LIȚA: M. PENES (CAMPIOANA 
OLIMPICA) — E.’ GORCEACOVA 
(RECORDMANA MONDIALA) ■ 4 
SĂRITOARE PESTE 6,25 M LA 
LUNGIME ■ IO LAN DA BALAȘ 
PREZENTA LA START ■ MULTE 
NUME SONORE ÎN CELELALTE 

PROBE

BUDAPESTA UNIVERSIADA—1965”
a fost inaugurată într-un cadru festiv

» VOLEIBALISTELE NOASTRE AU ÎNVINS, DUPĂ UN MECI DRAMATIC, 
ECHIPA POLONIEI H SELECȚIONATA DE POLO A CÎSTIGAT PARTIDA 
CU R. F. GERMANA 0 BASCHETBALIȘTil ROMÂN! ÎN SERIE CU S.UA, 

ITALIA, R.F.G. SI CEHOSLOVACIA

POZNAN

Astăzi și mîine se desfășoară la 
Poznan „triunghiularul" atletic Po
lonia — România — Iugoslavia re
zervat junioarelor. Concomitent, la 
întîlnirea bilaterală dintre echipele 
masculine ale Poloniei și Iugoslaviei 
vor lua startul și cîțiva juniori ro- 
mîni.

Lotul nostru a sosit în localitate, 
în cursul zilei de ieri, cînd a și luat 
un prim contact cu stadionul pe care 
se vor desfășura întrecerile.

Vă reamintim că printre tinerii 
atleți care ne vor reprezenta la a- 
cest concurs se numără : Aura Pe
trescu, Sanda Anghelescu, Ana Be- 
șuan, Elena lonescu, Elena Vinlilă, 
Viorel Suciu, Silviu Hodoș, George 
l.uchian, Vasile Ersenie, Iosif Nagy, 
Andrei Deak ș.a.

MIHAELA PENES

această întrecere. Să privim puțin pe 
programul de concurs.

In probele de sprint, sovieticele 
Galina Mitrohina (11,5) și Vera Pop
kova (23,5) pornesc favorite, în timp 
ce reprezentanta noastră Ioana Pe

internațional de inol
MP* COVA, 20 (prin telefon). Con

cursul internațional dotat cu „Cupa 
prieteniei" a continuat vineri cu pro
bele de înot, la care au participat cîte 
doi reprezentanți ai fiecărei țări. în
trecerile s-au soldat cu numeroase 
recorduri naționale. Rezultate: FETE, 
100 in liber: 1. Zabrodina (U.R.SS.) 
1:04,0; ... 10. Cristina Ursu 1:10,3; 
11. Gabriela Talpan 1:10,4; 100 m 
bras: 1. Liedke (R.D.G.) 1:20,6; ... 
5. Gica Manafu 1:24,5; ..• 9. Mihaela 
lonescu 1:27,3; 100 m spate; 1. Aki- 
șina (U.R.S.S.) 1:13,3; ... 5. Anca An
drei 1:18,5 (record de copii 13—14 
ani); ... 7. Eugenia Botezatu 1:21,4; 
100 m fluture: 1. Liengner (R.D-G.) 
1:10,1; ...6. Agneta Sterner 1:17,6; 
... 11. Eva Naftali 1:22,2; 400 m mixt: 
1. Liedke (R.D.G.) 5:37,2 ; ... 10. Dorina 
Mezinca 6:23.8 (record de copii 11 — 
12 ani)- BÂIEȚI, 200 m liber : Ozokin 
(U.R.S.S) 2:06,4 (record de juniori); 
... 9. C- Bădiță 2:17,6 (record de ju- 

j.aiori 15—16 ani); ... 11.
2:21,5; 200 m bras:
(U.R.S.S.) 2:36,7; ... 7.
2:55,1; 200 m spate:
(U.R.S.S.) 2:22,5; ... 8.

¥1. Belea 
1. Brinkjn 
St. Vizitiu

Uljmonov 
C. Lungu

2:36,6 ; ... 10. Zeno Giurasa 2:36,6.

BUCUREȘTI

trescu (11,8 și 24,4) va lupta pentru 
Jocurile secunde alături de vest-germa- 
nele Erika Pollman (11,7) și Kirsten 
Roggenkamp (24,2). Tot o concurentă 
sovietică, Genia Maroșkina (5L5) are 
cele mai mari șanse de a cîștiga cursa 
de 400 m. In schimb, alergările dc 
800 m și 80 m garduri vor oferi o 
luptă strînsă între Dmitreva (U.R.S.S.) 
2:06,4 și Glcichfeld (R.F.G.) 2:07,1 și. 
respectiv, Bîstrova (U.R.S.S.) 10,7 ș> 
Schell (R.F.G.) 10,7. La aceste probe 
reprezentantele noastre Ecaterina Cheșu, 
Florentina Stancu și Maria Iliuță vor 
încerca să obțină sm loc cît mai bun 
în disputa cu sportivele iugoslave, 
austriece și norvegiene.

La înălțime, 
dei Balaș ne 
comentariu. In 
ba de săritură

prezența 
scutește de 
schimb, în 
în lungime, 

mai puțin de 4 concurente au șanse 
de cîștig : Tatiana Talișeva (U.R.S.S) 
6,41 m, Berit Berthelsen (Norvegia) 
6,39 m, Viorica Viscopoleann 6,26 m 
și Helga Hofmann (R.F.G.) 6,25 m. 
Ca mare favorită la aruncarea greu
tății, pornește Galina Zîbina, urmînd 
ca locul doi să și-l dispute Ana Să- 
lăgean 16,33 m și Marlene Klein (RFG) 
16,40 m. La disc însă, atît Evghenia 
Kuznețova (U.R.S.S.) 54,26 m, cît și 
Olimpia Cataramă 53,82 m sau Linsei 
Westerman păstrează șanse egale. Ia 
sfîrșit, la aruncarea suliței, vor sta 
față în față campioana olimpică, Ml- 
haela Peneș și recordmana lumii, E- 
lena Gorceacova (U.R.S.S.).

Concursul va începe cu proba dc 
m. g. și va continua cu cele 
înălțime, suliță, greutate, 100 

m, 400 m, lungime, disc. 200 m, 800 
m și ștafeta 4x100 m. Reamintim că 
punctajul întrecerilor este : 6 p — 
locul I, 5 p — locul II, 4 p — locul 
III ș.a.m.d. In cazul cînd două echipe 
totalizează un punctaj egal, ele vor 
fi departajate prin numărul de victo
rii (pe probe),

Azi începe semifinala
Prin telefon de la trimisul

Zagreb,Sosiți joi după-amiază la 
atleții români așteaptă primul start 
în semifinala iugoslavă a „Cupei 
Europei", pe care Valeriu Jurcă îl 
va lua 6îmbătă, in proba de 110 
mg, la orele 16,30, pe stadionul Di
namo.

Pe aeroportul din Zagreb, televi
ziunea a făcut primul... pronostic, se- 
lecționînd din lotul românesc, pen
tru emisiunea de seară, pe Vamoș 
și Bloțiu. La o oră după sosire, lotul 
românesc a făcut antrenament — 
alături de echipele Angliei și R. D. 
Germane — pe un stadion aflat în 
mijlocul unui camping al tinerelului 
(Mladost Camping). Antrenamentul 
a fost urmărit de un public interna
țional, care a părăsit corturile cam
pingului, rugîndu-i pe ziariștii pre- 
zenți să-i identifice pe campionul 
olimpic la săritura în lungime Lynn 
Davies (Anglia), pe valorosul său 
compatriot, săritor de triplu salt, 
Alsop (16,46 m), pe prăjinistul ger
man Nordwig (5,05 m), pe cunoscu
tul său coechipier din formația R.D. 
Germane, semifondistul May (3:36;4 

: pe 1.500 m) și pe atleth' noștri Va
moș, Bloțiu și Ciochină.

La ora la care telefonez, pe aero
dromul Pleso sînt așteptate loturile 
Suediei, în frunte cu Nilsson (2,12 m 
la înălțime) și Olandei.
Interesul pentru „Cupa Europei* este 

foarte mare. Pancarte uriașe leagă 
blocurile din Piața Republicii, amin-

Dinanw-Lecbia Gdansk
intr-un atractiv meci de rugbi

nostru special

lolan- 
orice
pro

nii

de locuri secunde etc.

masculină
I0AN CH1RILĂ

ZAGREB
tind „micul campionat european de la 
Zagreb". în aceste zile atletismul a 
eliminat... fotbalul : toate cele 
echipe de prima ligă 
Treșnevka și Zagreb — joacă 
deplasare ca urmare a modificării 
prese a programului I

Ziarele -iugoslave consideră ca 
vorită a semifinalei echipa R. 
Germane. Pentru locul al II-lea, care 
— de asemenea — asigură califica
rea în finală, echipa Angliei întru
nește sufragiile.

Atletii noștri sînt hotărîți să facă 
abstracție de calculul cifrelor și să 
ocupe un ioc onorabil in imediata 
apropiere a marilor favoriți.

S.ezc>nul iDte.r.na,tjQnal de . ruqbi se 
inauqureazS mî:ne dimineața, pe sta- 

» dionul din șoseaua Ștelan cel Mare 
^kJora 10), o dată cu meciul dintre 

București, campioana de 
prinăvară a tării noastre, și Leciva 

^.Gdansk, ’fruntașă a campionatului no- 
lonez.

Antrenorul Titi Ionesc.u ne-a comu
nicat „XV"-le pe care îl va alinia : 
Baciu — Iordăcliescu — Stoica, Ene 
— V. Rusu, Zlătoianu — Tirțuianu ■ 
Fugigi, Leonte — Giugiuc, Coravu — 
Nica — Dragomirescu — Dragomir, 
Dăiciulescu. Rezerve : lonescu (li
nia a 111-a), Florescu (jumătate 
deschidere) și Clndea (centru).

la

Vineri, 20 august... Pe „Nepstadion" 
zaci de mii de locililori ai Budapestei 
au venit să salute pe cei peste 2 300 
de sportivi din 35 de țări, participan- 
ți la cea de a IV-a ediție a Univer
siadei. La ora 18 jerbele multicoloie 
ale artiliciilor vestesc Începerea festi
vității de deschidere. După ce na 
grup de tineri au format cu tiupurile 
lor emblema Universiadei, a începu’ 
defilarea celor 35 de delegații. In 
fruntea sportivilor români, baschet
balistul Alin Savu poartă drapem: 
țării noastre. Trecerea delegației ro
mâne este salutată cu vii aplauzi

După defilarea concurenților a luat 
cuvînlul Primo Nebiola, președintele 
F.I.S.U. Apoi, tovarășul Gyula 
lay, președintele Consiliului de 
niștri a'. R.P. Ungare, a declarat 
chise Întrecerile celei de a IV-a
versiade. In numele participanți'oi 
sportivul maghiar Jeno Kamuti a ros
tit jurămîntul, după care corul a into
nat „Gaudeamus Igitur".Au urmat de
monstrații de gimnastică de ansam 
blu și, in final, jocul de fotbal dintre 
selecționata R. P. Ungare și echipa 
italiană Juventus (Torino).

★
Emoțiile primelor dispute au 

ceput, însă, de dimineață cînd 
diferite terenuri și la bazinul
insula Margareta au avut loc jocuri 
în cadrul turneelor de volei, baschet 
și polo. Joi seară s-au ținut ședin
țele tehnice pe fiecare ramură de 
sport, în cadrul cărora au fost stabi
lite seriile și programul de desfășu
rare a competițiilor. La volei fe
minin selecționata noastră face par
te din prima serie, împreună cu e- 
chlpe’.e Poloniei, Mongoliei, J -pomei 
și Uniunii Sovietice, în timp ce în 
seria a II-a sînt Cehoslovacia, Bul
garia și Ungaria. La băieți au fost 
alcătuite patru serii; reprezentativa 
noastră participă în seria a doua, a- 
lături de Mongolia, R.P. Germană și 
Japonia. In cadrul fiecărei serii se 
joacă sistem turneu după care, la 
băieți, primele clasate vor disputa fi- 

1—4, cele cla- 
pentru locurile

Kal-
M.- 

des- 
U ni-

în-
pe 

din

trei : 
Dinamo, 

în 
ex-

fa- 
D.

nala pentru locurile 
sate pe locul secund 
5—8 etc.

Ambee echipe de 
mâniei și-au făcut debutul în com
petiție vineri dimineața. Fetele au 
avut ca adversare redutabiilele volei
baliste poloneze, din echipa cărora 
fac parte cinci din comporiente’e 
selecționatei olimpice a Poloniei. Me
ciul a fost foarte disputat și la ca
pătul a aproape două ore de joc e- 
chipa României a învins cu 3—2 
(15—10, 18-16,14—16, 6—15, 15—3). 
In primul set, echipa poloneză a con
dus de două ori (5-2, 8-5), dar de fie
care dată voleibalistele noastre au 
remontat și în final au cîștiqat olar. 
Cel de al doilea 
roșilor spectatori 
obișnuită. Ce s-a 
rul de 7—5 în 
noastre, arbitrul a constatat că jucă- 
toarea Lăzeanu, care fusese intro
dusă pe teren, nu era trecută pe 
foaie și a sancționat selecționata ro
mână cu pierderea celor 7 puncte 1

yplei ale Ro-

set a oferit nume- 
o situație puțin 

întîmplat ? La sco, 
favoarea echipei

GH. ENACHE

Zilele trecute în localitatea Biberach din 
R. F. Germană s-a desfășurat un important 
concurs international de taiere arun
cate din șanț la care au participat trăgă
tori din Anglia, Italia, România, Elveția, 
Olanda, Franța, Austria și R. F. Germană. 
Pe 100 de talere lupta s-a dat intre concu
rentul nostru Gh. Enache și italianul Moșea. 
Ambii au lovit cite 96 de talere. A ciștigat 
la baraj trăgătorul italian. I. Dumitrescu a 
ocupat locul trei cu 05 de talere. în con
tinuare, in manșa a doua, din nou Gh. 
Enache aspiră la primul loc. tn ultima serie 
de 25 focuri el obține 1-rtsă un rezultat slab 
și este depășit cu un punct de englezul 
Braithwaite.

Rezultate . 1 Braithwaite 191 1; 2. Gh. Enache 190 t; 3. Del Ventiset 
(Italia} 185 ti 4. I. Dumitrescu 184 l; 5. Leibinger (R. F. Germană) 182 t.

In consecință, jocul a fost reluat de 
la scorul de 5—0 pentru poloneze, 
care „stimulate" de acest ajutor ne
așteptat au ajuns la 9—0. Dar, cu un 
admirabil efort de voință jucătoa
rele noastre egalează Ia 12 și în a- 
plauzele publicului cîștigă setul cu 
18—16. In setul III, deși conduc cu 
f4—13, voleibalistele române pierd, 
cedează și setul IV, dar își revin în 
setul V, pe care il cîștigă net. A ar
bitrat foarte bine L. Catanzzaro (Ita
lia). Băieții nu au avut o sarcină prea 
dificilă în primul meci cu echipa 
R. F. Germane, Victoria a revenit 
comod selecționatei noastre cu sco
rul de 3—0 (15—5, 15—3, 15—2).
Iată și alte rezultate înregistrate în 
turneele de volei: feminin: Ceho
slovacia — Iugoslavia 3—0, Bulga
ria — Ungaria 3—0, U.R.S.S.—Mon
golia 3—0 ; masculin : Italia — Tu
nisia 3—2, Japonia —- Mongolia 3—0, 
U.R.S.S. •— Polonia 3—0, Bulgaria — 
Turcia 3—0, Cehoslovacia — Olanda 
3—0.

In turneul de polo, jucătorii ro
mâni au evoluat în compania echipei 
R. F. Germane pe care au întrecut-o 
net cu 9—1 (2—0, 2—0, 3—1, 2—0) 
prin punctele înscrise de Mărculescu 
2, Blajek 2, Țăranu, Novac, Miliăescu, 
Kroner și Szabo.

Tot în cadrul acestui turneu s-au 
disputat următoarele meciuri : Ceho
slovacia — Anglia 11—2; Bulgarin — 
Japonia 3—0.

La baschet masculin cele 20 de 
echiipe participante au fost împărțire 
în patru serii. Primele două clasate 
se vor califica în semifinale, în ca
drul cărora își vor disputa locurile 
1—8. Echipa noastră face parte din 
seria a IJI-a, împreună cu S.U.A., 
Italia, R. F. Germană și Cehoslova
cia. Primele jocuri s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Bulgaria — 
Turcia 74 — 59, Ungaria — Izrael 
66—57, S.U.A. — Cehoslovacia 
89—52, Cuba — Japonia 74—57, Ita
lia — R. F. Germană 55—52.

In cursul zilei de sîmbătă, sportivii 
noștri sînt programați în numeroase 
întreceri:
Cehoslovacia (m) și U.R.S.S. (f) Ja 
baschet, ou Japonia (f) și Mongo
lia (m) la volei. De asemenea, vor 
intra în concurs și tenismanii: Măr- 
mureanu joacă cu Rovyer (Franța) 
si ludit Dibar cu Lepoutre (CMandai 
precum și floreiiștii.

cu Anglia la polo, cu

Au început campionatele

de canotaj academic
(prin telefon). In seriile campiona-20 (prin telefon). în seriile campiona

telor europene feminine <le canotaj aca
demic, sportivele române s-au comportat 
bine. Echipajul de 4 + 1 s-a calificat în 
finală, cîștigind seria, iar celelalte am- 
barcajii oare au concurat, dublul și sim
plul, ambele clasate pe locurile secunde 
•în seriile respective, păstrează mari șanse 
la recalificări. „8“-ul va concura -direct 
în finafă.

REZULTATE TEHNICE • simplu, seria 
I : 1. Meike De Vlas -(Olanda) 4:04,84 ;
2. Elisabeta Vorindan (România) 4:11,78 ;
3. Karen Ulrich-Wolff (R. F. Germană)
4:15,33; 4. Renee Camu (Franța) 4:17,55; 
5. Daphn6 Lane (Anglia) 4:19,94 ; seria a 
Xl-a : 1. Anna Domokos (Ungaria)
4:06,11 ; 2. Galina .Constaminovnia
.(U.R.S.S.) 4:12,53 ; 3. Merete Boldt .(Dane
marca) 4:14,05 ; 4 <u vîsle : sena I : 1. 
Cehoslovacia 3:34,25 ; 2. U.R.S.S. 3:39,Bl;
3. Polonia 3:44,47 ; 4. Olanda 3:48,32 ; se
ria a II-a : 1. Bulgaria 3:41,99 ; 2. R. F. 
Germană 3:49,16 ; 3. Franța 3:49,38 ; 4. 
Ungaria 4:25,88 : 4 cu rame, seria I : 1. 
UJt.S.S. 3:43,70 ; 2. Ungaria 3:48,50 ; 3. 
Olanda 3:50,40 ; 4. Danemarca 3:57,4 ; se
ria a II-a : 1. România 3:48,3 ; 2. Ceho
slovacia 3:57,60 ; 3. Anglia 4:01,0 ; dublu : 
seria I : 1. Cehoslovacia <Alena Postlo- 
va—Magdalena Sarbochova) 3:43,43 ; 2.
R. F. Germană (Annemarie Rupprecht- 
Christel Schmidt-Lehnert) 3:45,15 ; 3.
Ungaria (Eva Waicz—Marja Szucs.) 3:50,40;
4. Suedia (Mona Haggren—Kerstin Ham-
rin) 4:04,08 ; 5. Belgia (Jacqueline Ca- 
panne—Lutgarde De Visscher) 4:12,58 ; 
seria a il-a : 1 U.R.S.S. (Maia Kjaufman— 
Daina Tschwaitz) 3:49,71 ; 2. România
(Mitana Fierea—Maria Covaci) 3:50,16 ; 3. 
Bulgaria (Margarita Sokoulova—Migiena 
Teseva 3:59,12 ; 4. Franța (Nicolle Sybille 
—Marie-Therese Gerradim) 4:01,41.
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GH. COST ACHE

ie. cele ale precedentelor J. O. 
climat, decalaj orar etc.).

Nici nu s-au stins bine 
ecourile marilor între
ceri olimpice de la 
Tokio și pretutindeni în 
lume subiectul la ordi
nea zilei a devenit 
„MEXICO-1968"... Este și 
firesc. Răgazul de o... 
olimpiadă de la o e- 
diție la alta este destul 
de scurt dacă ținem 

seamă de faptul că trebuie pregătiți oameni 
noi pentru competițiile olimpice ale anului 
1968 și că aceștia, mai ales, vor trebui să 
facă față unor condiții de concurs cu totul 
deosebite de cele ale 
(altitudine, cihumi, ucvuiui UI ui C7tG./.

Cu atît mai mult — și acest lucru l-a 
arătat cu prisosință Olimpiada de la Tokio, 
ca și marile competiții din acest sezon — 
cu cît valoarea sportului internațional a 
atins un nivel extrem de ridicat. La atle
tism, înot, haltere, tir s-au înregistrat per
formanțe care pînă nu de mult erau greu 
de anticipat. La gimnastică, baschet, lupte, 
volei, scrimă, ciclism, sporturi nautice și la 
alte discipline din programul olimpic au 
fost consemnate, de asemenea, progrese 
impresionante Totul ne arată că în a- 
ceastă privință vor mai fi multe surprize 
și că la Ciudad de Mexico specialiștii spor-

LRomaniă I w
tului mondial vor înregistra alte și alte 
salturi valorice.

Sportivii români, conștienji de marea 
însemnătate a participării la ediția a 
XlX-a a Jocurilor Olimpice au început pre
gătirile menite să le asigure o însemnată 
creștere a valorii performantelor în ve
derea unei mai bune reprezentări a culo
rilor patriei.

Plenara din ianuarie a.c. a Consiliului Gene
ral a! UCFS a apreciat că „Una din prin
cipalele sarcini în perioada actuală o con
stituie îmbunătățirea activității de perfor
manță în toate verigile mișcării sportive. 
Printre celelalte obiective cuprinse în pla
nul de măsuri se prevede ca o atenție spe
cială să se acorde lărgirii bazei de masă 
îndeosebi a sporturilor olimpice, și, în pri
mul rind, a atletismului, gimnasticii, boxu
lui, luptelor, sporturilor nautice, haltere
lor, înotului, scrimei, ciclismului și tirului, 
discipline cu probe multe în programul 
Jocurilor Olimpice".

Cum sînt îndeplinite aceste importante 
sarcini ? Ne-am propus să răspundem a- 
cestei întrebări subliniind cîteva din aspec
tele muncii actuale de pregătire și în 
funcție de aceasta să vedem perspectivele 
noastre pentru J. O. din 1968 la cîteva din 
ramurile sportive.

Succesul culorilor româ
nești în recent disputatele 
campionate europene de caic- 
canoe a fost completat de 
buna comportare a tinerilor 
noștri reprezentanți în crite
riul european al juniorilor, 
care au cucerit 2 medalii de 
aur și 4 de argint. In ansam-

celaru, caiaciștii Pavlovici, 
Milicin, Mitrea, foniță și Ga
lan, ca și caiacistele Ana 
Arvai, Viorica Dumitru, Ta
tiana Cacenco, Sanda Iorgu- 
lescu și Georgeta Nicolescu 
sînt elemente dotate și pot 
deveni demni continuatori ai 
celor ce ne-au adus atîtea

Avem juniori talentați. Să-i pregătim
cu maximum de exigență!

Gh. Sidorov (în stingă): locul 11 la canoe simplu 500 O juniori 

blu, rezultatele lor sînt pro
porționale cu cele ale seniori
lor în privința clasamentului 
pe națiuni, ceea ce ne îndrep
tățește să credem că vom a- 
vea și in viitor concurenți de 
prim rang pentru marile 
competiții internaționale. Ca- 
noiștii Sidorov, Nițu și Cer-

și atîtea satisfacții. Desigur, 
este imperios necesară o 
muncă asiduă de pregătire 
Se mai cere însă și o lărgire 
a selecției, pentru a se putea 
asigura o bază numerică sub
stanțială creșterii viitorilor 
campioni.

T. STAVRU
antrenor

S-a născut la Brăila, de unde au plecat spre 
toate colțurile țării boxeri de valoare ca Ion 
Zlătaru, Ion Pelcin, Șerbu Neacșu, Mircea 
Dobrescu, Emil Cișmaș și alții. La 14 ani so
sea primul în sala de antrenament și pleca 
printre ultimii. Nu făcea, bineînțeles, mare 
lucru. Batea din cînd în cînd la sacul cu nisip 
sau pregătea mănușile pentru... cei mari.

Vasile Antoniu — pentru că despre el este 
vorba — trăgea insă cu... coada ochiului și 
imita, în oglindă, execuțiile care i se păreau 
măi reușite, ale boxerilor experimentați.

A venit vîrsta junioratului. Antrenorul Baltă 
nu prea avea încredere în el. 11 folosea rareori. 
Dar, iată că în 1962 l-a înscris pe lista pârtiei, 
panților la un turneu pe categorii de greutate, 
disputat la Constanta. Și aci, mare surpriză : 
Antoniu l-a pus K.O. pe Ceorgică Popa, boxer 
foarte talentat, căre i învingea cu regularitate 
(rețineți) pe Victor Șchiopu I

In 1964 Antoniu a trecut la Dinamo Bucu
rești, în antrenamentul lui Constantin Nour. 
Un boxer talentat, cu perspective — pe mîini 
bune cum se spune. Anul acesta Vasile An
toniu a îmbrăcat tricoul echipei naționale 
partida cu R.D. Germană (și a cîștigat 
Seyfert), pentru ca, după puține zile, să 
numere printre cei medaliați (cu bronz)
„europenele" de la Berlin. Cunoscîndu-i serio
zitatea cu care se pregătește, gîndurile ne și 
poartă spre Olimpiada din Mexic, la „staitul" 
căreia Vasile Antoniu are toate șansele să fie

f prezent.
I

în 
la
se
la

II

I

C. DUMITRESCU
antrenor

La ultima ediție a Jocurilor O- 
llmpice, in ansamblul tmor dis
pute deosebit de aprige încheiate 
cu performante de înaltă valoa
re, atletii români au avut o com
portare remarcabilă. lolanda Balaș 
și Mihaela Peneș au cucerit meda
liile de aur, Lla Manoliu pe cea 
de bronz, Viorica Viscopoleanu, 
Maria Diaconescu șl Șerban Cio
chină s-au clasat între primii șase, 
tar Ana Sălăgean și Olimpia Cata
ramă au ocupat și ele locuri frun
tașe. Dar, JocurUe de la Tokio au 
trecut... înaintea atletilor noștri se 
află acum Ciudad de Mexico, la 
care — tinîd seama de creșterea 
impresionantă a performanțelor in
ternaționale — este de așteptat 
ca lupta pentru întîietate să fie 
cu mult mai aprigă decît a fost 
cea de la ediția a XVHI-a a J. O.

Succesul atletilor noștri la To
kio este o dovadă a marilor lor 
posibilități, dar — în același timp — 
el este o obligație pentru noi toți 
care lucrăm în acest domeniu de 
a pregăti, la cel mai înalt nivel, 
un mare număr de tir cri și tine
re, alături de atletii consacrați, 
din rindui cărora să-> putem se
lecționa pe cei mai valoroși, capa-

în scrimă, ca și în celelalte ramuri spor
tive, preocuparea pentru promovarea ele
mentelor de perspectivă se face perma
nent simțită.

Grija pentru perspectivă se manifestă 
multilateral. Federația urmează o linte să
nătoasă de verificare continuă a tinerelor 
talente, fie în cadrul proqramului compe- 
tițional intern, fie prin intermediul unor 
întreceri internaționale. In această pri
vință, meciul bilateral România — Ungaria 
s-a situat printre inițiativele lăudabile în
treprinse de forul de specialitate.

Ultimele „examene” ale scrimerilor ti
neri ne-au dovedit că nici aici nu ducem 
lipsă de elemente valoroase, ale căror as
pirații la promovarea în lot sînt pe cale de 
realizare: la floretă — Paul Filip și Ște
fan Wiessbock, la spadă — Ion Sepeșiu, 
Anton Pongraț, Gheorghe Cerea si Gheor- 
ghe Cristof, la sabie — Alexandru Nilcă, 
Dumitru Vornicu și

Bucurîndu-se de o 
respunzătoare, toate 
perspectivă — ca și 
mare — vor putea,
vadă împlinite aspirațiile, de a reprezenta 
culorile patriei în marile confruntări inter
naționale.

Dan Popescu.
îndrumare atentă, co- 
aceste elemente de 

altele pe cale de afir- 
cît de curînd, să-și

MARIA VICOL 
maestră a sportului

reprezinte 
socialiste

culorile patriei 
la competiția

este greu să

fi apți 
dar și 
stabili 
se vor

ne-au 
numeroase exemple concre- 
tineri, cu mari posibilități 
care — printr-o pregătire a- 
printr-o totală dăruire la

bili să 
noastre 
anului 1968.

De pe acum ne
anticipăm cîți dintre componenții 
„garniturii Tokio" vor mai 
să concureze și în Mexic, 
mai greu este să putem 
felul în care vor evolua și
dezvolta, din punct de vedere ca
litativ, atleții din tînăra genera
ție. în orice caz, federația noas
tră a „selecționat’*, de principiu, 
o sumedenie de tineri. în această 
privință, recentele campionate re
publicane ale juniorilor 
oferit 
te de 
fizice, 
tentă,
antrenamente și concursuri — pot 
spera să evolueze în Mexic și 
obțină rezultate de valoare.

Mihaela Peneș, campioană 
Tokio, la Mexico va avea 21 
ani, Sînt convins că va ajunge 
arunce sulița la 64—65 de metri. 
Mari posibilități de progres au 
Viorel Suciu, Iosif Naghi, Gh. 
Costache, Erica Stoenescu, Elena 
Vintilă, ca să nu amintesc decît 
de cîțiva dintre juniorii care s-au 
impus în ultima vreme. Dar, în 
afara acestora, sînt încă mulți 
alții. Depinde în primul rînd de 
ei, dar șl de grija noastră a antre
norilor și profesorilor, a 
lor lor, dacă vor reuși să 
te trei ani la înălțimea 
rilor, a speranțelor care

să

părinfl- 
fle pcs- 
așteptă- 
se pun

în ei. Am ferma convingere că 
la Mexico atletii români vor 
printre fruntași.

și 
fi

prof. LIXANDRU PÂNDELE 
antrenor federal pentru juniori

0

Toată atentia
Rezultatele nesatisfăcătoare
i gimnastică la J.O. de la Tokio au impus luarea unei serii 
r măsuri în vederea întineririi formațiilor și ridicării lor la 
1 nivel mai înalt al pregătirii, tn gimnastica feminină, ca 
r altiel și în cea masculină, s-a pornit o largă .ofensivă”

tineretului!
obținute de echipele noastre

de 
de 
un 
de 
pentru descoperirea noilor talente și pentru pregătirea lor 
conform cerințelor mondiale actuale.

Ce s-a tăcut concret în această privință ? Pe baza observa
țiilor de la cîteva concursuri interne din iarnă și primăvară, 
a fost selecționat un lot de circa 50 de gimnaste tinete, care 
prezintă perspective pentru J.O. din Mexic. Dintre ele amintim 
pe Alina Goreac (Lugol). Maria Bozolan (Constanta), Ecate- 
rina Varga (Oradea) Maria Măcicășan (Cluj). BINEÎNȚELES, 
ACEST LOT NU ESTE DEFINITIV, PORȚILE LUI FIIND 
DESCHISE ORIClND NOILOR TALENTE, in prezent, majori
tatea gimnastelor selecționate se află în tabăra F.R.G. de la 
Cîmpulung Muscel, unde se pregătesa sub îndrumarea unor 
antrenori pricepufi. Din tabără ele se vor întoarce în secții 
cu planuri individuale de antrenament, alcătuite de antreno
rii lotului, pe cate vot trebui să le respecte cu strictele.

S-a preconizat crearea în unele orașe (București, Cluj, Timi
șoara, Bacău, Ploiești) a unor centre de pregătire pentru 
aceste gimnaste.

Amintim că o parte dintre gimnastele de perspectivă au 
fost verificate, nu de mult, in diferite concursuri internatio- 

Iugoslavia și 
satisfăcătoare. 
ti controlate 
șl din cei al

nale pentru tineret (în U.R.S.S., în R.D.G., în 
acasă, la Timișoara și Brașov), dîad rezultate

Componentele lotului de perspectivă vor 
periodic (atît din punct de vedere medical cit
pregătirii fizice și tehnice) și veriiicate In diferite concursuri.

Sperăm că prin respectaiea acestor măsuri vom putea seiea- 
tiona și pregăti o echipă reprezentativă pentru Jocuiiie Olim
pice din 1968.

CAIUS JIANU
antrenor al lotului feminin de gimnastică

esigur că s-au făcut însemnați pași înainte în domeniul selecționării elementelor 
tinere cele mai talentate și cu posibilități reale de progres, elemente care să poatf-, 
atinge pînă în 1968 o valoare olimpică. Cluburile noastre sportive au început să deș

fășoare o activitate mai susținută, mai sistematică, mai concretă, prin folosirea pe o

scară tot mai largă a celor mai bune metode de pregătire a sportivilor. Se simte o 

atmosferă de lucru mult îmbunătățită.

In perioada care urmează pregătirea sportivilor și în special a celor tineri trebuie 

să se desfășoare la un nivel fot mai ridicat, în ritmul crescut al dezvoltării sportului pe

plan mondial, astfel îneît la Ciudad de Mexico reprezentanții sportului românesc să se 

comporte la înălțimea prestigiului de care se bucură astăzi România.

SPORTIVI

MENT PENTRU

NECONTENITA

ȘI SPORTIVE ! FOLOSIȚI CU PASIUNE FIECARE

CREȘTEREA RAPIDA A MĂIESTRIEI VOASTRE,

A NIVELULUI PERFORMANȚELOR !

MINUT DE ANTRENA

PENTRU RIDICĂRII

SPECIALIȘTI Al MIȘCĂRII NOASTRE DE CULTURA FIZICA Șl SFORT! DESF^*

JURAȚI CU TOATA PRICEPEREA O MUNCA RODNICA DE CEA MAI BUNA CALITATE 1
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A devenit o tradiție ca 
în preajma marilor noastre 
sărbători, sportivii patriei - 
alături de toți ceilalți oa
meni ai muncii - să facă 
bilanțul activității lor, cu 
gîndul spre noi succese, 
spre noi realizări.

Și anul 1965, ca urmare 
a condițiilor create de par

tid și guvern, a fost rodnic pentru sportivii noș
tri. însuflețiți de realizările minunate obținute 
de poporul nostru în toate domeniile de activi
tate, ei și-au înzecit eforturile cucerind impor
tante biruinți în lupta pentru întîietate în între
cerile internaționale.

In prag de 23 August, sportivii țării sînt 
fericiți să raporteze partidului iubit, patriei so
cialiste, bilanțul realizat în cinstea marii săr
bători, luîndu-și totodată angajamentul ferm 
de a adăuga noi victorii la buchetul succese
lor sportive ale Republicii noastre Socialiste.

IL

Pretutindeni — 
aplauze pentru 
sportivii români

A nul 1965 a însemnat și pentru miș- 
carea sportivă din țara noastră un 

început de activitate nouă, intensă, or
ganizată pe baza învățămintelor impuse 
de pregătirea și participarea sportivilor 
români la ultima ediție a Jocurilor 
Olimpice, în lumina sarcinilor care au 
fost trasate de plenara Consiliului Ge
neral al UCFS din luna ianuarie.

S a scurs mai bine de o jumătate din 
anul competițional 1965. în acest inter
val de timp, sportivii noștri au luat 
startul într-o serie de mari concursuri 
și confruntări internaționale, în țară și 
peste hotare, și — spre bucuria iubi
torilor de sport din patria noastră — 
comportarea celor mai mulți dintre ei 
e tost la înălțimea așteptărilor și a do
rinței generale ca prestigiul României 
socialiste să fie întărit tot mai mult și 
în domeniul sportului. Bilanțul partici
pării sportivilor români la aceste între
ceri poate fi apreciat, în ansamblu, ca 
mulțumitor, plin de promisiuni pentru 
viitor. Prezența reprezentanților noștri 
a fost primită pretutindeni cu interes, 
iar comportarea lor a fost aplaudată 
cu căldură la Tampere și Lisabona, la 
Monaco și Berlin, la Lyon și Leipzig, 
ta Manchester și Bruxelles, la Atena și 
Lugano, la Paris, la Rotterdam, la Za
greb. Evoluția sportivilor români a 
contribuit, pe de o parte, la succesul 
general al competițiilor la care au par
ticipat. iar p» de altă parte — ceea ce

Ion Cernea și-a îndeplinit dorința : 
este campion mondial I

este și mai important — la consolidarea 
prestigiului de care se bucură astăzi 
sportul românesc peste hotare.

Că evocăm, pe scurt, câteva din mo- 
montele cele mai caracteristice ale 

prezenței — tot mai active — a spor
tivilor noștri în intensa activitate din 
acest an a sportului internațional.

HI Punctaj mai bun 
ca la Jajcc!

Bar pentru început să ne fie per-
■ mis să începem această sumară 

retrospectivă cu... cea mai recentă a- 
firmare pe plan mondial, cea prile
juită de campionatele europene de 
caiac-canoe, încheiate zilele trecute 
pe lacul Snagov. Și se cuvine acest 
omagiu adus sportului padelei și pa- 
gaiei- La ultima ediție a „europene
lor" sportivii români au cucerit 6 me
dalii de aur, iar in clasamentul gene-

Pe podiumul .europenelor" de la Snagov, medaliile caiacului de 
4 (1 000 m) Ii răsplătesc pe cei mai buni: locul I România (Nicoară, 
Ivanov. Conțolenco, Terente), locul 11 România (Vernescu. Sciotnic, 

Țurcaș, Husarenco) 1

ral pe națiuni reprezentativa Româ
niei a cîștigat întrecerea la o dife
rență mai mare de puncte decît la 
Jajce.

Caiaciștii Vasile Nicoară șl Hara- 
lambie Ivanov, de patru ori laureați 
ai acestor „europene". Aurel Ver
nescu, dublu campion, Andrei Con
țolenco, Nicolae Terente și Atanasie 
Sciotnic și canoistul Andrei Igorov 
au făcut ca, prin eforturile lor, stea
gul scump al patriei să urce de 6 ori 
pe catargul cel mai înalt. Lor, ca și 
celorlalți sportivi clasați pe locuri 
fruntașe, ca și colectivului de specia
liști în frunte cu antrenorii emeriți 
Nicolae Navasart și Radu Huțan, li se 
cuvin sincere felicitări. Nu ne îndo
im că acest mare succes va însemna 
un nou imbold în munca lor, în pre
gătirea temeinică și minuțioasă pen
tru viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale, pentru viitoarele „europe
ne" și pentru cea de a XlX-a ediție 
a Jocurilor Olimpice.

| Visul împlinit 
ol Iui Cernea
$1 primul marc succes 
la „libere"

Ț a Tampere, în „Țara celor 1000 
de lacuri", luptătorul Ion Cernea 

și-a văzut, în fine, realizată o veche 
dorință: titlul de campion mondial, pe 
care l-a mai asaltat și in alte rînduri. 
In Finlanda, maestrul emerit al spor
tului Cernea a încheiat cu brio suita 
de meciuri din cadrul categoriei 57 kg, 
în compania unor luptători renumiți în 
arena internațională. Sîntem convinși 
că Cernea, care a părăsit activitatea com- 
petițională, va ști ca antrenor să pre
gătească cu aceeași seriozitate, care l-a 
caracterizat ca sportiv, noi și noi pro
moții de tineri luptători, care să ducă

I

ROMANIA- î 

0 PREZENTĂ ]
TOT MAI ACTIVĂ I

ÎN SPORTUL MONDIAL |
I

mai departe bunul renume al acestui 
sport din țara noastră.

Cu câteva zile mai înainte, la Man
chester — gazda campionatelor mon
diale și europene la lupte libere, Fr. 
Boia a înregistrat un frumos succes, 
clasîndu-se pe locul doi la C.M. și 
cucerind medalia de campion european. 
Aceasta este prima realizare de pres
tigiu a unui sportiv român într-o dis
ciplină cu activitate de dată recentă 
în țara noastră.

HI Floreiistclc
io Ioc de cinste

Bnceput de iulie, la Paris... în sala 
■ „Coubertin" și-a dat întîlnire elita 

scrimei mondiale. în proba de floretă 
feminină, reprezentativa noastră a în

Echipa Dinamo București la Lyon. in așteptarea adversarului și a „Cupei campionilor europeni" ...
I. 

vins echipe redutabile, printre care și 
pe cea a Ungariei — campioană la 
Tokio — și s-a calificat în finală. în 
ultimul act, fetele noastre au luptat 
cu hotărîre, dar au fost întrecute la 
limită (9—7) de puternica formație so
vietică. Deci, locul doi și medalia de 
argint, ceea ce reprezintă cea mai bună 
comportare de pînă acum pe echipe 
și creează premise pentru continuarea a- 
saltului asupra primului loc. Tot locul 
doi, dar și locurile patru, cinci și șase 
au ocupat floretistele Olga Orban-Sza- 
bo, Maria Vicol, Ecaterina Iencic și 
— respectiv — Ileana Drîmbă în finala 
individuală, ceea ce iarăși, fără dis
cuție, este o performanță. Buchetul de 
rezultate este întregit de succesul re
purtat de Ecaterina Iencic (locul I) și 
Ileana Drimbă (locul II) la campiona
tul mondial de juniori de la Rotter
dam

HI * cupe
ale campionilor europeni 
In România

GT1 radiționalele competiții ale campio-
■*- nilor europeni (C.C.E.) au stat și 
data aceasta în atenția iubitorilor de 
sport din țara noastră. In bună măsură, 
așteptările lor au fost confirmate. Pa
tru din trofee împodobesc astăzi vitri
nele cluburilor cîștigătoare: Rapid 
București la volei masculin, Dinamo 
București la handbal masculin, C.S.M. 
Cluj (băieți) și Voința București (fete) 
la tenis de masă. Rapidiștii au cîștigat 
pentru a treia oară „C.C.E.", dar după 
o triplă întîlnire cu un adversar nou, 
dar puternic — Minior Bernik. Dinamo, 
după ce a „tatonat" de mai multe ori 
drumul spre cupă, și-a realizat visul 
la Lyon, într-o finală cu Medveșciak 
Zagreb care a purtat amprenta supe
riorității manifeste a handbalului ro
mânesc în lume. In ceea ce îi privește 
pe reprezentanții tenisului nostru de 
masă, atît băieții, cit și fetele dețin în 
continuare supremația în această com
petiție

Locurile l și II la Rotterdam: 
Ecaterina Iencia și Ileana Drimbă

HI Alte 
contribuții

l> esigur că au fosl și alte succese.
De pildă, la „europenele" de box 

de Ia Berlin, Constantin Ciucă, Nico
lae Gîju și Vasile Antoniu au cîștigat 
medalii de bronz la categoriile res
pective- Dar, la box mai avem încă 
serios de lucrat pentru a ajunge la 
mai multe categorii printre cei mai 
buni și pe o treaptă mai înaltă pe 
podiumul laureatilor. Fotbaliștii au 
avut o comportare remarcabilă în 
primele meciuri ale preliminariilor 
campionatului mondial, dînd speranța 
unui sezon de toamnă și mai bun, 
care să însemne un început de afir
mare puternică pe plan internațional 
a fotbalului nostru, dorință unanimă 
rămasă de atîtea ori neîmplinită.

Ar mai fi de subliniat unele suc
cese înregistrate de trăgători, în spe
cial în „Cupa Țărilor Latine", de unii 
atleți, înotători, de jucătorul de te
nis Ion Țiriac, călărețul Vasile Pin- 
ciu și de o serie de cutezători para- 
șutiști, de echipele de polo și volei 
etc. Și au fost comportări demne de 
reținut, care — împreună cu cele 
subliniate mai sus — întregesc un bi
lanț promițător al sportivilor românL

HI Înainte,
spre noi succese!

A ceasta succintă trecere în revistă a 
cîtorva din realizările reprezen

tanților noștri în competițiile interna
ționale din aceste aproape opt luni ale 
anului 1965, scoate în evidență faptul 
că sportivii patriei pot îmbogăți cu 
noi și noi succese bilanțul nostru pînă 
ia sfîrșitul anului. Activitatea interna
țională continuă. Pe sportivii români 
îi așteaptă alte numeroase și impor
tante întreceri, în care vor avea de 
apărat un prestigiu cucerit.

în aceste zile de august sărbătoresc, 
sportivii se angajează să folosească mai 
bine condițiile create, să muncească 
mai mult, cu dragoste și pasiune, cu 
tot elanul lor tineresc pentru a obține 
în viitor noi succese de prestigiu pentru 
scumpa noastră patrie.



NATAȚIE: săptămînă
VIITOARE—campionatele
republicane de seniori l

r

unor
Acordarea

sportive

-1

Așa cum am mai anunțat,- săptămînă 
Viitoare sînt programate la piscina olim
pică din parcul Dinamo finalele campio
natelor republicane de înot pentru se
niori. In vederea acestui eveniment, 
sportivii noștri fruntași au făcut pregă
tiri asidue in ultima vreme, obținînd re
zultate promițătoare. De altfel, eu excep
ția probelor procedeului fluture (mascu
line și feminine), a procedeului bras 
(feminine) șl a celor de ștafetă, toate re
cordurile republicane de seniori au fost 
îmbunătățite în acest sezon.

Printre concurenții care-șl vor dispu
ta tricourile de campioni în acest an sc 
află cornel Georgescu (Steaua), Vladimir 
Morarii (C.S.S. Buc.), Emil Voicu (Dina
mo), Vasile Costa (S.S.E. Timișoara), An
gel Soptereanu (C.S.S. Buc.). Tiberiu Șer- 
ban (Dinamo), Dionlsie Nagy (Mureșul 
Tg. Mureș), Cristina Balaban (Dinamo), 
Ingrid Ungur (Steaua), Nicoleta 
Ies cu 
Anca 
nafu 
avea
publican de sărituri.

• Mîine, în campionatul de polo, sînt 
programate partidele Ind. linii Timișoara 
— C.S.M. Cluj și Mureșul Tg. Mureș — 
I. C. Arad.

Bărbu-
(Rapid), Anca Troha.nl (C.S.S. Buc.), 
Andrei (S.S.E. Reșița), Gica Ma- 

(S.S.E. Galați) ș.ia. Concomitent vor 
loc și întrecerile campionatului re-

Iată cum arată clasamentul campiona-
tului republican de polo după partidele 
din ultima etapă :

1. Dinamo Buc. 12 12 0 0 111: 9 24
2. Steaua Buc. 10 9 0 1 70:14' 18
3. Crișul Oradea 11 6 3 2 41:29 15
4. Știința Cluj 11 6 2 3 39:33 14
5. Rapid Buc. 13 5 3 5 47:45 13
6. I. C. Arad 13 3 5 5 36:62 11
7. Voința Cluj ÎS 3 3 7 38:67 9
8. C.S.M, cluj 13 3 2 8 29:72 8
9. Mureșul Tg. Mureș 10 2 0 8 20:49 4

10. Ind. linii Timiș. 14 1 2 11 30:81 4

Centrele de inot

Sși continuă activitatea

I

Activitatea centrelor de Învățare 
a Înotului continuă și in săptămlnr- 
le următoare. La ștrandul Obor, de 
pildă, In ziua de 25 august va Înce
pe un nou ciclu pentru care se prl- 
mese Înscrieri Inceplnd de azi. La 
ștrandul Tineretului Înscrierile pen
tru al șaselea ciclu (Începe la 30 
august) se fac din ziua de 25 august.

La start echipele din categoriile B și C

Fază din meciul Metalul București — C.F.R. Roșiori, disputat în campio
natul trecut al categoriei B Foto : V. Bageac

La o săptămînă după ce formațiile 
din prima categorie ne-au introdus 
în atmosfera noului sezon fotbalistic 
vor intra în competiție și echipele din 
categoriile B și C. Așadar, de mîine, 
competiția fotbalistică republicană se 
va desfășura la toate cele trei nivele.

28 de formații din categoria se-

cundă și 56 din „C“ încep întrecerea. 
Zilele de vacantă au fost folosite din 
plin, echipele pregătindu-se cu inten
sitate. Anul acesta perioada precom- 
petițională a coincis la multe forma
ții cu susținerea unor meciuri inter
naționale amicale, cu efectuarea unor 
turnee peste hotare. Flacăra Moreni 
a evoluat cu mult succes în Bulgaria.

Tot în această Ură au susținut cîtc« 
va partide fotbaliștii de la Construc
torul Brăila, iar Industria sîrmei, re
velația sezonului trecut a seriei a 
II-a a categoriei B, s-a deplasat în 
Uniunea Sovietică. Altor formații, ră
mase acasă, li s-au perfectat jocuri 
internaționale.

Aceste meciuri ne-au arătat că ni
velul fotbalului din categoria secun
dă a înregistrat un salt calitativ. De 
aceea, așteptăm ca noua ediție a cam
pionatului celor două categorii să se 
desfășoare la un nivel tehnic mai bun. 
Multe jocuri disputate în sezonul tre
cut ne-au demonstrat că acest lucru 
este posibil. Așteptăm ca echipele de 
categoria B și C să aducă pe terenu
rile de fotbal elemente tinere, talen
tate, crescute și pregătite în sînul 
lor, capabile să facă față cerințeloi 
unei formații din prima categorie.

încheiem rîadurile 
echipelor succese în 
amintindu-Ie însă că 
litativă a fotbalului 
tantă deosebită o are disciplina care 
trebuie să caracterizeze fiecare for
mație, fiecare jucător. Numai în fe
lul acesta echipele vor satisface p« 
deplin exigenta zecilor de mii d» 
spectatori care de mîine vor fi pre- 
zenți pe stadioane și care așteaptă un 
fotbal de bună calitate.

Ieri Ia amiază, la sediul Consi
liului General al Uniunii de ' 
Cultură Fizică și Sport, a avui 
loc o festivitate în cadrul că
reia a fost acordat titlul de 
maestru al sportului unor spor
tivi care s-au remarcat cu prile
jul Campionatelor europene de 
caiac-canoe de la Snagov. Tov. 
Aurel Duma, președintele Con
siliului General al UCFS, a în- 
mînat carnetele de maestru al 
sportului următorilor sportivi: 
Valentina Serghei, Elena Lipa- 
lit, Simion Cuciuc, Alexandru ' 
Șcurca, Serghei Covaliov, Mihai 
Ivanov, Anton Calenic, Mihai 
Ilievici, Cornel Coșniță, Petre 
Țoncu și Viorel Calabiciov.

Vești din Brăila
Reîntorcîndu-se din Bulgaria unde 
susținut patru jocuri (două victo-a

rii și două înfrîngeri), echipa de ca
tegoria B Constructorul Brăila și-a 
continuat antrenamentele în vederea 
startului în noul campionat. La 
pregătiri au participat următorii ju
cători : State, Rădoi (portari). Bă
lan, Roșcățeanu, Petcu, Moroianu, 
Coteț, Cazan I, Militaru, Nițu, Me- 
der, Zgardan, Cazacu, T. Vasile, Du- 
daș, Stoian, Bădin și Cazan II. Ul
timii doi jucători sînt promovați do 
la juniori.

N. COSTIN -coresp.

HANDBAL: Programul categoriei A (tur)
— Seria a ll-a, feminin

Etapa I, 5 septembrie

Spartac Constanța—Constructorul Tim.
S.S.E, Petroșeni—S.S.E. Buzău
Știința Galați—Știința Cluj
Voința Sighișoana—Favorit Oradea
Part, roșu Brașov—Progresul Buc.

Progresul Buc.—Favorit Oradea
S.S.E. Petroșeni—Spartac Constanța
S.S.E. Buzău—știlnta Cluj

de față urînd 
noua întrecere, 

Ia creșterea ca- 
nostru o impor-

PROGRAMUL COMPETITIONAl 
DIN CAPITALĂ

ASTAZI

BOX. Parcul sportiv Progre
sul (str. dr. Staicovici), de la 
ora 19.30: Gală de verificare.

BASCHET. Teren Universita
tea (str. V. Pîrvan), de la ora 
17 : Meciuri în cadrul «Cupei 
Federației".

Mîine în categoria A
4

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, ora 15.15 : Dinamo Victo
ria — Unirea Rm. Vilcea (cat.

MÎINE

pentru meciul cu Steaua roșie Belgrad

BUCUREȘTI 
ORADEA 
CRAIOVA 
ARAD 
BRAȘOV 
PLOIEȘTI 
CONSTANTA

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINTA TIMIȘOARA 
CRIȘUL — STEAUA
ȘTIINTA — ȘTIINTA CLUJ 
U.T.A. — C.S.M.S. IAȘI
STEAGUL ROȘU — DINAMO PITEȘTI 
PETROLUL — SIDERURGISTUL GALATI 
FARUL — RAPID BUCUREȘTI

(se dispută luni 23 August)

Ieri dimineață antrenorii lotului re
prezentativ, Ilic Oană și Ștefan Co
vaci, ne-au comunicat numele jucăto
rilor care vor fi utilizați în meciul 
cu Steaua roșie Belgrad.

De la I. E. B. S

Etapa a n-a, 12 septembrie
Favorit Oradea—Spartac Constanța 
S.S.E. Buzău—Voința Sighișoara

Constructorul Tim. —Știința Galați
Progresul Buc.—S.S.E. Petroșeni
Știința Cluj—Part, roșu Brașov

Etapa a Vl-a, 10 octombrie

Favorit Oradea—Part, roșu Brașov 
Constructorul Tim. —S.S.E. Buzău 
știința Cluj—Progresul București 
Știința Galați—S.S.E. Petroșeni 
Spartac Constanța—Voința Sigh.

Etapa a Hl-a, 19 septembrie
Știința Galați—Spartac Constanța 
Favorit Oradea—S.S.E. Buzău
S.S.E. Petroșeni—Știința Cluj 
Voințe Sighiș.—Progresul Buc.
Part, roșu Brașov—Constructorul Hm.

Etapa a vn-a, 17 octombrie
Part, roșu Brașov—S.S.E. Petroșeni 
Progresul Buc.—Constructorul Tim. 
Voința Sigh, —știința Galați
S.S.E. Buzău—Spartac Constanța 
Favorit Oradea—Știința Cluj

Etapa a IV-a, 26 septembrie

Spartac Constanța—Part, roșu Brașov 
Constructorul Tim.—S.S.E Petroșeni 
Progresul București—SS.E. Buzău 
Știința Cluj—Voința Sighișoara 
Știința Galați—Favorit Oradea

Etapa a nn-a, 24 octombrie

Part, roșu Brașov—Voința Sighiș. 
Constructorul Tim.—Știința Cluj 
Spartac Constanța—Progresul Buc. 
S.S.E. Petroșeni—Favorit Oradea 
Știința Galați—S.S.E. Buzău

Etapa a V-a, 3 octombrie

Part, roșu Brașov—Știința Galați
Voința Sighiș.—Constructorul Tim.

Etapa a IX-a, 31 octombrie

S.S.E. Buzău—Part, roșu Brașov 
Favorit Oradea—Constructorul Tim. 
Progresul Buc.—Știința Galați 
Voința Sighiș.—S.S.E Petroșeni 
Știința Cluj—Spartac Constanța

• Pentru cuplajul de fotbal DINAMO 
VICTORIA — UNIREA KM. VILCEA și 
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA de mîine de pe stadionul Re
publicii, biletele se găsesc de vînzare la 
oasele de bilete obișnuite: str. Ion Vldu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioa
nele Republicii, „23 August", Dinamo și 
Giulești.
• Aceleași case de bilete vor vinde 

Inceplnd de luni 23 august, bilete pen
tru întîlnirea internațională de fotbal 
Selecționata diviz. A — STEAUA ROȘIE 
BELGRAD, din 25 august, de pe stadio
nul „23 August”.

• La bazinul acoperit Floreesca încep 
înscrierile pentru cursul de inițiere la 
înot pentru copii, care se deschide la 1 
septembrie.

• Asociațiile sportive pot încheia 
contracte pentru rezervarea de bilete la 
jocurile de fotbal ce se desfășoară pe 
stadioanele „23 August” și Republicii, 
adresîndi'-se întreprinderii noastre str, 
V. Conta nr. 16 etaj VII serviciul mani
festări sportive, telefon 11.79.70/116.

I.E.B.S. asigură contra ctanților rezer
varea unui număr de bilete la jocurile 
internaționale, egal cu acela contractat 
pentru jocurile din campionat.

Ionescu, Haidu — portari, Popa, 
Nunweiller III, C. Dan, Hălmăgeanu, 
Solomon, .Greavu — fundași, Gher- 
gheli, D. Popescu, N. Georgescu — 
mijlocași, Pîrcălab, Ivansuc, Badea, 
Sasu, Nunweiller VI, Sorin Avram — 
înaintași.

După cum am mai anunțat, meciul 
cu echipa belgrădeană se va disputa 
miercuri 25 august la ora 16,45 pe 
stadionul „28 August" din Capitală.

B); ora 17 : Dinamo București 
— Știința Timișoara (cat A). 
Terenul Politehnica, ora 10: 
Știința București ■— Flacăra Mo
reni (cat. B). Teren Timpuri Noii, 
ora 10 : FI. roșie București — 
Victoria Giurgiu (cat. C).

RUGBI. Stadionul Dinamo, 
ora 10 : Dinamo București — 
Lechia Gdansk (meci interna
țional).

NOU LA PRONOSPORT!
In fiecare săptămînă, participants 

la Pronosport au posibilitatea să 
joace la concursul obișnuit — Pro
nosport A — plătind 2 lei pentru 
o variantă și la concursul Pronospor' 
B (12 + 1 meciuri) plătind 3 tel 
pentru o variantă.

La concursul obișnuit Pronosport 
A se atribuie trei feluri de premii 
iar la concursul Pronosport B cinci 
feluri de premii.

Cele 5 feluri de premii de la con
cursul Pronosport B sînt următoa
rele :

— un premiu excepțional în valoa
re de pînă la 120.000 lei, care se ya 
atribui prin tragere la sorți, dacă 
va fi cazul, unei variante de la ca
tegoria cu cel mai mare număr ■ da 
rezultate, la care s-au omologat pre
mii ;

— premii pentru 12 + 1 rezul
tate ;

12;

12;

premii pentru

premii pentru

premii ’pentru

12

11

10

rezultate

rezultate

rezultate

din

din

din
12 ,-

Pen tru fondul de . 
Loto-Pronosport alocă inițial 
de 250 000 lei din fond spp-

nale, 
suma 
cial

premii excepțlo-

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 
33 din 15 august 1965

Categoria I 1 variantă a 48.064 
lei; Categoria a II-a, 2 variante a 
28.838 lei; Categoria a III-a, 74 va
riante a 1.169 lei.

Cîștigătorul premiului de categoria 
I este participantul Kasper Anton 
din comuna Broșteni, regiunea Su
ceava-

în atenția participanților.
Meciul I din programul concursu

lui Pronosport de duminică 22 august 
— Farul—-Rapid — deși se dispută 
luni va conta în concurs.

Rezultatul va fi comunicat 
seara.

LOTO

La tragerea Loto din seara 
de 20 august 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 2 53 79 
7 8 3 50 78 28 55. Premii suplimen
tare : 69 39 58.

Fond de premii: 853 902 lei.
Report suplimentar I 160 745 lei
Tragerea următoare va avea loc 

la Cerna-Vodă.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

zilei

Troha.nl
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Din „hrisoavele" sportive ale Craiovei

Ia 
la

Băieții cantonierului
Kilometrul 4,5 pe șo

seaua care leagă Brașovul 
de Rîșnov. O dungă al
bastră de vopsea străbate 
caldarîmul, mareînd ple
carea și sosirea în curse
le dc contratimp ale cam
pionatului republican de 
ciclism. ^Printre specta
tori : un ceferist în uni
formă de serviciu. De la 
primul start al juniori
lor de categoria a II-a 
și pînă ce ultimul con
curent, dintre seniori, a 
trecut linia de sosire, el 
n-a avut astîmpăr. Deh, 
așa e cînd îți place spor
tul și mai ales cînd ai 
copii care vor să devi
nă campioni sau să se 
numere printre cei mai 
buni. Vor ei și vrei și tu, 
ca tată !

Cît i-a bătut inima 
ziua aceea cantonierului 
Gheorghe Suciu, în aș
teptarea rezultatelor celor 
trei fii ai săi : Andrei, 
Ștefan și Gheorghe. Cel 
mai mic (16 ani) este 
Andrei. El s-a clasat pe 
locul al cincilea între

juniorii mici. Următorul, 
Ștefan (18 ani) a cîști- 
gat cursa și a doua zi 
avea să iasă campion și 
la „bloc”. Iar Gheorghe 
(20 de ani) ? Are și el 
o performanță care nu-i 

îndemîna oricărui

ciclist: a terminat „Tour 
de l'Avenir”.

Cind am cerut 
facem o fotografie 
„familie" tatăl s-a
tras cîțiva pași înapoi : 
„Băieții ! Doar ei 
cu cantonul meu !

să le 
de 
re-

„Ministerul Justiției 
Cultelor și 
Publice nr, 2 826 din 16 
martie 1865 :

...„Aduceți-vă aminte că 
sint copii și pentru nebu
nii copilărești nu ar tre
bui strica lor viitorul".

Unui baschetbalist frun
taș în producție

Joacă bine sub panou
Și nu-i lucru de mirare : 
La uzină e mereu
Pe... panoul de onoare.

Și anul acesta, tînărul 
ciclist Gheorghe Adam 
din asociația sportivă 
I.R.T.Â. Tg. Jiu își va 
petrece concediul pe ., . 
bicicletă, străbătînd țara 
în lung și în lat. El va

4K

parcurge astfel circa 3000 
de kilometri !

în momentul de față 
Gheorghe Adam este pe 
drum. El a plecat acum 
cîteva 
Jiu - 
Severin 
Reșița 
mișoara — Arad — Ora
dea — Baia Mare —
Cluj — Tg. Mureș — 
Sovata — Suceava —
Iași — Bicaz — Delta.

Ca în fiecare an, el se
va opri ' ‘ ~
pentru 
marea 
oamenilor muncii cu pri
lejul zilei de 23 August.

zile pe ruta Tg. 
Filiași — Tumu
— Caransebeș —

— Lugoj — Ti-

Bucureștiși în
a lua parte la 
demonstrație a

MANOLE BĂLOI
corespondent

Această telegramă, sem
nată de ministrul D. Bo- 
lintineanu, punea capăt 
unor dispute între un 
grup de 6 elevi ai „liceu
lui din Craiova" și profe
sorii lor, cărora le ceru
seră degeaba iertare pen
tru fiaptul că în recreație 
alergaseră, săriseră capra 
etc. Și pentru acest lucru 
fuseseră aspru pedepsiți, 
njungîndu-se pînă la... ex
matricularea lor.

în fond profesorii aveau 
dreptate să ceară exmatri
cularea, deoarece „junii e- 
levi“, se abătuseră de la 
disciplina școlară și mai 
ales de la „Regulamentul 
de ordine și disciplină pen
tru licee și gimnasii”, care, 
la art. 23, scria : „între a 
2-a și a 3-a lecțitme va fi 
o pausă de 10 minute, în 
care timpul 
școlarii, fără însă de-a eși 
din clasă spre a umbla 
prin galerie, prin curte 
sau a face zgomotu”... 
Ori ei alergaseră, săriseră, 
făcuseră sport.

Trebuie să arătăm 
că, pe de altă parte, încă 
din anul 1865 gimnastica 
era prevăzută în regula
mentele de funcționare ale 
școlilor, iar în 1866 în pro-

șî gramul orar al școlilor a- 
Instrucțiuniie pare: „gimnastica și arme**, 

precum și „exercițiuni fi- 
zice**. Acestea au fost pre
date la Craiova, între anii 
1866—1867, de către „maes
trul de gimnastică și scri
mă” coroviciu, care a de
misionat însă în anul 1868 
deoarece nu era salarizat 
pentru munca lui.

în anul 1869 gimnastica a 
fost predată de prof. Tho
ma I. Opran, care la 24 
septembrie 1869 face o re
venire la adresele sale an
terioare prin care cere a- 
parate de gimnastică : „Am 
avuta onore de a vă face 
cunoscuta necesitate de a- 
parate Ia disa scholă**, 
Răspunsul a venit după un 
...an, la 18 iulie 1870. Cu 
adresa nr. 6718 Ministerul 
făcea cunoscut refuzul da 
a cumpăra aceste aparate 
„nefiind necesare** (?!?).

Evenimentul cel mai de 
seamă în viața sportivă a 
Craiovei îl constituie în 
anul 1870 „tragerea la 
semn", adică tirul, se or
ganizează adevărate ser
bări prilejuite de „tragerea 
la semnulu cu pusce”.

în general însă, sportul 
era văzut cu ochi răi, iar 
practicanții lui, începînd de 
la școlari, întîlnea tot felul 
de piedici, cu atît mai lu
minoase apar figurile unor 
profesori care au înțeles 
de pe atunci importanța e- 
ducației fizice și a sportu
lui, cum e aceea a lui Ion

Grecescu, care a lăsat 
prin testament 200 de gal
beni pentru a se cumpăna 
aparate de gimnastică șl a 
se face un teren de sport 
unde să se joace copiii.

...De la testamentul lui 
Grecescu care a stârnit 
uimire prin aceste preve
deri, s-a ajuns la sutele 
de terenuri de sport care 
împînzesc astăzi regiunea 
Craiova, la frumoasele săli 
de gimnastică de la Craio
va, Tîrgu Jiu, caracal, 
Turnu Severin, etc., la e- 
chipamentul și materialele 
sportive pe care le au 
dispoziție tinerii de 
orașe șl sate.

prof. VIRGIL 
ANDRONESCU

vor răsufla

însă

— O, cinstite oracole, dacă tot Ie știi pe toate, 
dă-mi și mie douăsprezece rezultate exacte! I 

Desen de ADRIAN ANDRONIC

CEI TREI MOINA

Recordul „Cupei României
Nu-i vorba nici de nu

mărul surprizelor, nici 
dc cel al spectatorilor 
prezenți Ia această 
mult... gustată competiție 
fotbalistică și nici de cel 
al golurilor marcate 
cursul ultimei ediții, în
cheiată — cum se știe — 
cu succesul (primul 1) e- 
chipei Știința Cluj. Re
cordul constă tot într-un 
număr, dar al echipelor 
participante.

în ediția 1964—65 au 
luat parte 4145 de echi
pe, ceea ce reprezintă 
cea mai mare cifră 
registrată în cele 27 
„Cupe", disputate 
astăzi 1

Aceasta constituie 
că o dovadă — și 
mai elocventă — a 
rii popularități de 
se bucură a doua compe
tiție a fotbalului nostru. 
Pornind cu 65 de echipe 
la startul primei ediții, 
în anul 1933—34, Cupa 
a cunoscut dc-a lungul 
anilor și în special în 
ultimii 15—20 un succes 
ereseînd. înainte de 
doilea război a atins 
fra maximă de 188 (în 
1937—38), pentru ca du
pă război să înceapă noua 
serie de ediții cu 133 de

îo

în
de 

pînă

în
eca 

ma- 
care

al 
ci-

echipe și, treptat, 
sară la 431 (1951), 
peste 1000 din 1952, 
peste 2 000 din 1956, pes
te 3 000 din 1960...

Și acum, a depășit și 
4 000 ! Să sperăm că în 
noua ediție, 1965—66, 
care a început încă dio 
martie a acestui an, 
Cupa își va doborî re
cordul.

EMANOIE. STERESCU, 
CURTEA DE ARGEȘ. — 
Catrenul adresat noilor 
promovate în categoria A, 
Slderurgistul Galați și Ști
ința Timișoara, ne-a sosit 
după... ridicarea <—-li-'-—- 
Sperînd că 
vor scuza 
publicăm :

cortinei. 
ceilalți cititori 
întârzierea, îl

Știați că
... savantul român, 

de renume mondial. Vic
tor Babeș a fost un va
loros sportiv ? El a parti
cipat, ca vîslaș, la nu
meroase regate, iar ca 
înotător a obținut vic
toria într-o cursă fai
moasă în urmă cu 70-80 
de ani : traversarea lacu- 
1 ii Balaton (7 kilometri).

<•••

... viteza maximă pe 
care o atinge o minge de 
fotbal șutată cu putere 
este de 108 kilometri pe 
oră ? Această viteză nu 
durează decît o fracțiu
ne de secundă, balonul 
întîlnind apoi rezistența 
aerului.

... cele mai puține 
echipe participante la 
campionatul categoriei A 
la fotbal, de la reluarea 
acestei competiții, în 
1946, au fost în 1953 ? 
La întreceri au partici
pat numai 11 echipe.

... în 1934 capacitatea 
tuturor stadioanelor de 
fotbal din București 
(„ONEF“, „Venus“, „U- 
nirea Tricolor” și „Maca- 
bi”) nu depășea cifra de 
50 000 de spectatori? As- 

izi, numai stadionul „23 
August" are aproape 
70 000 de locuri nume
rotate.

. . . printre piticii și ju
niorii clubului Steaua în- 
tîlnim numele de Savu, 
Apolzan, Onisie și Tăta- 
ru ? Primii trei sint fiii 
foștilor jucători ai a- 
cestei echipe, iar ulti
mul fratele mai mic al 
lui Niculae Tătaru.

Explicație la o fotografic
FIȘA PERSONALĂ

A
JUCĂTORULUI .

Numele

( renumele---------------------------------
Părinți: <>t« mama

G D £
Locul nașterii: Comuna ....-..... ..............

RaionulRegiunea

..............

- " __Data nașterii anui^V-luna.Y^.iiuajJ

Profesia de bază -««. ..................... —

Studii-------------—............ ........... ———.

Sa/nndfur».

M

Dara «
W-» gj

UT A TU

OM*
Club)* 

AMeiaiu
Localii at m

Inlrepria «rea sau 
inaiitut'3 dc pe lingi 
ea'e fuaclioneazi 
asociația «poriivi

Se oi ai tuia

JW jurz
ani, aler- 
metri în 
Ion Moi- 

nou re- 
, realizînd

Acum 19 ;
gînd 100 de 
10,4 secunde, 
na stabilea un 
cord al țării, 
totodată un timp remar
cabil pentru vremea aceea. 
De altfel, recordul lui 
Moina 
lungul anilor, 
asalturilor, 
egalat de 
Tudorașcu, 
pășit.

Poate că 
va face unul dintre cei 
doi tineri din fotografie 
— sau amîndoi ! — ofe
rind statisticienilor pri
lejul de a înscrie din 
nou numele de Moina 
(Ionuț ? Dănuț ?) 
dreptul unui... 10,3 1

acest lucru îl

a rezistat, de-a 
tuturor 

fiind doar 
Zamfirescu și 
dar nu și de-

in

Din arhiva Federației 
Române de Fotbal am 
scos „fișa personală' 
12 173 a jucătorului 
Virgiliu Tănase, legiti
mat la clubul Metalul 
București la data de 5 
august 1965.

De ce ne-am oprit toc
mai la această fișă ? 
Pentru un motiv pe ca
re, desigur, și dv o să-l 
găsiți interesant : Virgi
liu Tănase este cel mai 
tînăr fotbalist legitimat 
din România. La 9 iu
lie a.c. el a împlinit... 6 
ani 1

putut rezista

nr.

N-am 
tentației profesionale de 
a-i lua o scurtă decla
rație acestui... prîslea al 
fotbalului nostru, 
s-o cunoașteți ?

— „îmi place 
balul și vreau să 
tot atît de mult 
nenea Matthews, 
mai mult !”

Vreți

fot-
joc 

ca și 
Chiai

Dicționar
fotbalistic

(Să 
Ați 
Sau

nu avem dezamăgiri) 
revenit definitiv 
sinteți iară... musafiri?

19; 1956: locul 11 din 34; 
1960: locul 11 din 40; 1962: 
locul 9 din 37; 1964: locul 7 
din 50. poate că la viitoa
rea ediție, ce se va desfă
șura în 1966 la Havana, 
șahiștii noștri vor ocupa 
un loc mai în... față 1

BALON
Obiect proverbial.
întrucît — ca un făcut — 
Pe
El

venit !
vrem

— Bine-ați Ne permitem — în nume
le echipelor vizate — să vă 
dăm noi un răspuns :

Sint musafiri ce vin mai 
rar 

Și dacă vin stau doar „o 
leacă** : 

inDar sini — să negi e 
zadar

Și alții oare nu mai... 
pleacă !

NICOLAE MACOVEI, ClR- 
LIBABA. — Mihai Bîră a 
abandonat, de mai mult 
timp, activitatea competi- 
țională. Acum, ca antre
nor, îl învață pe tinerii 
schiori să devină un... Mi
hai Bîră.

ANDREI PANCIU, CON
STANȚA. — Frățilă, noua 
aripă dreapta a echipei 
Petrolul, a jucat înainte la 
Unirea Rîmnicu Vîlcea. 
începuturile lui fotbalisti
ce, ca junior, sint legate 
însă de clubul Steaua, Tot 
aici a activat ca junior și 
Codreanu de la Rapid.

NEGREA, AG- 
„Cu ocazia me- 
folbal dintre e-

OVIDIU 
NITA. — 
ciului de 
chipele Tricotajul și Pro
gresul Agnita, din cadrul 
Spartachiadei de vară a ti
neretului, la un moment 
dat. un jucător al echipei 
Progresul a comis un fault 
în apropierea careului de 
16 metri. In așteptarea 
executării loviturii, fotba
liștii de la Progresul fac 
„zid”, iar unul dintre ei 
intră chiar in poartă, din-

colo de linia ei. în spatele 
„Zidului** se postează un 
jucător de la Tricotajul. Se 
execută lovitura, mingea 
depășește „zidul** și ajunge 
la fotbalistul de la Trico
tajul aliat în spatele lui. 
Arbitrul fluieră T 
said, pe motiv că 
rul de la Progresul 
am vorbit mai sus, 
în teren. E just ?*♦. 
jucător al echipei 
PARARE NU
CREA O POZIȚIE UE OF
SAID PRIN PĂRĂSIREA 
TERENULUI DE JOC.

însă of- 
i jucăto- 
I de care 

nu era
Nu. Un 
ÎN A-

POATE

E. BADESCU, SINAIA. 
— Iată rezultatele obținu
te de sportivii noștri la 
cele 8 Olimpiade de șah la 
care au participat pînă 
acum : 1928: locul 16 din 
17 echipe; 1930: locul 13 
din 18; 1931: locul 15 din

ION POȘTAȘU
desene de

NEAGU RADULESCU

teren la scor egal 
e singurul,, bătut.

BARE
pămint Înfipte tarein

Slnt la meciuri, nu arar, 
Niște miini ajutătoare 
Pentru orișice portar.

BOCANC
Cind înspre zarea cea se

nină 
Șutează cile-un jucător. 
Sărmana piele de bovină 
Devine... țap ispășitor.

TELEVIZOR
Iț= adună strada toată. 
Incit gazda stă mofluză 
Văzind casa transformată 
In ...tribună și peluză.

TRAMVAI
Tocmai ea acceleratul 
N-oprește-n stațiile toate 
Păcat că-n tot campionatul 
Nu e eu... locuri rezervate

V. D. POPA



Oaspeți de peste hotare Angajamentul 
nostru

despre România și despre sportivii români
Filele carnetului de cronicar sportiv nu păstrează doar însemnări despre mersul întrecerilor pe stadion, despre lupta pentru 

puncte, metri șl secunde. Paginile albe se acoperă adesea cu rinduri consemnind interviuri, declarații și opinii ale celor ce s-au aflat In 
întrecere, ca și acelea ale unor specialiști cu autoritate in lumea sportului, oaspeți veniți de peste hotare ca să asiste la marile manifestări sportive 
organizate de țara noastră.

In rlndurile ce urmează transcriem citeva din aceste zeci și sute de însemnări, mărturii despre succesele mișcării 
sportive din România, ca și despre impresia puternică pe care o lasă oricărui nou venit o vizită pe tărlmurile patriei noastre socialiste.

ALDO BONACOSSA (Italia), mem
bru al Comitetului Internațional 
Olimpic, participant la cel de al 25- 
|lea Congres al Federației Internațio
nale de Schi — F.I.S.:

„...Țin să-mi exprim întreaga mea 
recunoștință pentru primirea sărbă
torească ce ml s-a făcut la Mamaia 
cu ocazia Congresului jubiliar al 
F.I.S. Am simțit aici calda înțelegere

STANLEY MULLIN (Statfe Unite ale America), vicepreședinte al 
Federației Internaționale de Schi:

„Săptămina petrecută aici, in România, va reprezenta pentru mine — și 
sînt sigur că nu numai pentru mine, ei pentru toți participanta de peste 
hotare, la Congresul P.I.S. 1965 — o extrem de plăcută amintire. Fără în
doială, ea a îmbinat splendid utilul cu plăcutul. Utilul — pentru că lucră
rile reuniunii noastre jubiliare au tost foarte rodnice și vor avea mare în
semnătate pentru sportul zăpezii. Plăcutul — pentru că am putui cunoaște 
un popor minunat, care muncește harnic, cu zîmbetul pe buze, care știe 
cum nu se poate mai bine să-și înconjoare oaspeții cu copleșitoare atenție. 
Iar frumusețile naturale sau rezultate din munca oamenilor, vestigiile 
necunoscute mie. ale civilizației Mării Negre de acum două milenii, ca 
și vioiul iolclor autohton sînt cele care întregesc imaginea pe care o am 
acum despre România".

Iunie, 1965

F. GOETHALS (Bel
gia), conducătorul de
legației belgiene la al 
XII-lea campionat 

mondial universitar de 
șah de la Sinaia :

„Am făcut călăto
ria de la Bruxelles și 
pînă la Sinaia, în au
tomobil. Am parcurs, 
deci, România de la 
Episcopia Bihorului, 
pînă aproape de cres

tele Carpaților. Am 
văzut, în treacăt, 
multe orașe și locali
tăți mari și mici. 
Ne-am oprit la Ora
dea, la Cluj și la 
Brașov. Privind impu
nătoarele construcții, 
ce se întîlnesc uimi
tor de des în aceste 
orașe, am rămas cu 
o impresie clară asu
pra posibilităților de

JERSZI PAWLAS (Polonia), arbitru 
internațional de scrimă, membru în 
Colegiul de arbitri al campionatelor 
mondiale de scrimă de la Paris :

„Anul acesta a fost deosebit de 
rodnic pentru scrimerii români: 
locurile I și II la campionatele mon
diale pentru tineret de la Rotterdam 
(Ecaterina lencic și Ileana Drîmbă) 
și locurile II Ia campionatele mon
diale pentru seniori de la Paris, 
(Olga Orban-Szabo și echipa femi
nină de floretă). Ca șă nu mai amin
tesc de alte performante cum sînt 
victoriile echipei masculine de flo
retă a României asupra celor ale

L. KRISTENSEN (Danemarca), jucător în reprezentativa studențească 
de șah a Danemarcei :

„Trebuie sâ mărturisesc sincer că înainte de această ediție a campiona
tului mondial universitar știam puține lucruri despre România, lată de ce am 
fost de-a dreptul surprins de aspectul înfloritor al țării dv., de atmos
fera de optimism și încredere în care pulsează viața aici.

Am văzut Brașovul, un oraș foarre atrăgător. M-au impresionat con
strucțiile noi, blocurile de locuințe, întreprinderile industriale. Pretutindeni, 
linii sobre, moderne, ansambluri arhitecturale foarte plăcute la înfățișare.

Am avut prilejul să fac o scurtă vizită și pe litoralul Mării Negre, 
Am rămas cu impresii de neșters și dorințe^ vie de a reveni în acest ca
dru de o frumusețe greu de descris.

Părăsesc România cu regretul că șederea noastră aici a fost prea 
scurtă..."

August, 1%5.

CESARE TRENTINI 
(Italia), ziarist. la 
„Stadio" — Bologna:

„Sînt realmente im
presionat de tot ce am 
văzut în România. Și 
pentru că sînt ziarist 
sportiv, voi începe cu 
sportul.

tn această privință, 
ceea ce țin să remarc 
în primul rînd este 
grija pe care guver
nul român o manifes
tă pentru tineret, pen
tru dezvoltarea sa 
multilaterală. Cit am 
stat in București, am 

văzut numeroase baze 
sportive, unde tinerii 
au toate posibilitățile 
de a practica discipli
na preferată, de a se 
căli. Am văzut baza 
sportivă rezervată șco
larilor, stadionul Ti
neretului, am vizitat 
centrele pentru copii 
care funcționează în 
toate colțurile Capi
talei dv., m-a impre
sionat admirabilul 
complex sportiv din 
parcul Dinamo, cu mo
dernele sale instalații 
și amenajări, așezate

care se formează între sportivi și 
marea amabilitate pe care poporul 
român știe să o arate la adresa 
oaspeților săi. Iată motivul pentru 
care, plecînd, iau cu mine o amintire 
de neuitat despre România și despre 
gentilețea dv. Vă rog să primiți 
mulțumirile mele cele mai sincere*.

Iunie, 1965.

care dispune țara dv., 
a eforturilor ce se fac 
pentru a-i înnoi înfă
țișarea. Plecăm de aici 
cu impresii puternice, 
multe dntre ele reve
latoare. Pe drept cu- 
vînt vă puteți mîndri 
cu roadele muncii 
dv.".

August, 1965.

U.R.SS., Poloniei și Ungariei în con
cursul internațional de la Bucu
rești.

Toate aceste rezultate vorbesc de 
Ia sine despre valoarea scrimei ro- 
mînești, despre condițiile excelente 
pe care le au trăgătorii din Româ
nia de a se pregăti, de a-și desă- 
vîrși neîncetat măiestria și de a 
putea astfel străluci la marile com
petiții internaționale.

Felicit pe scrimerii români și le 
urez în continuare noi succese 1 “

Iulie, 1965.

într-un cadru atît de 
pitoresc. Ce exemplu 
mai bun de preocu
pare pentru dezvol
tarea armonioasă a ti
neretului, decît cen
trele de inițiere în 
înot. Ia care in fieca
re vară — mii de co
pii învață acest sport 
atît de util !

In altă ordine de 
idei, țin să arăt că 
ne-am simțit aici ca 
acasă. Poporul român 
o vesel. primitor. 

prietenos și ospitalier. 
Pretutindeni am fost 
înconjurați cu simpa
tie, cu atenție. Am 
admirat de asemenea 
și splendidele con
strucții bucureștene.

ca și pe cele din Ga
lați, oraș pe care 
l-am vizitat.

în ansamblu, a fost 
o vizită plăcută, cu 
prilejul căreia ne-am 
putut da seama că

HJROFUMI DAIMATSU (Japonia), 
antrenorul echipei reprezentative fe
minine de volei a Japoniei:

„De fiecare dată cînd venim aici, 
găsim noi lucruri demne de admirat 
în frumoasa dv. capitală. Acolo un
de, prima oară, erau doar niște 
locuri virane, ca de pildă, în apro
pierea sălii de sport Floreasca, ve
dem astăzi blocuri zvelte și luminoase 
ce se înaltă spre cer. Nu exagerez 
cînd spun că de fiecare dată găsesc 
Bucureștiul mai frumos, mai atrăgă
tor.

Și, totodată, la fiecare vizită sînt

JOZSEF SIR (Ungaria), delegat al Federației Internaționale de Atle
tism la cel de al X-Iea Cros Balcanic de Ia București:

„Totul a fost la înălțimea reputației de buni organizatori a români
lor. Traseul bine ales, perfect marcat, programul respectat cu strictețe. In 
ceea ce privește întrecerile, ele s-au situat la o bună valoare. Mi-a plă
cut atmosfera în care s-a desfășurat această tradițională competiție a atle- 
ților din Balcani".

Aprilie 1965.

MAX RINKENBUR- 
GER (R. F. Germană), 
membru al Consiliului 
Federației Interna
ționale de Handbal :

„Finala celei de a 
Vl-a ediții a Cupei 
Campionilor Europeni 
la handbal masculin, 
de la Lyon, cîștigată 
de echipa Dinamo

București în fața for
mației Medvesciak, 
Zagreb, a prilejuit o 
luptă dîrză. A fost 
un joc foarte difi
cil. Cunosc bine 
handbalul românesc 
și în mod deosebit e- 
chipa Dinamo. Am 
pentru această for
mație, pentru jucăto

OTTO VORBERG (R. F. Germană), 
vicepreședinte al Federației Internațio
nale de Caiac :

„Snagooul a trăit la mijlocul lunii 
august un eveniment cu totul deosebit. 
Campionatele europene de caiac-canoe 
au concentrat atenția iubitorilor de 
sporturi nautice nu numai de pe con
tinentul nostru, ci și de pe alte părți 
ale globului. Personal m-a bucurat 
faptul că la aceste întreceri au luat 
startul — în afară de concurs, bine
înțeles — sportivii japonezi și că a fost 
prezent aici ca observator dl. Paul 
Slock, președintele Federației de caiac- 
canoe din Mexic. Aceasta dovedește o 
dată in plus că actuala ediție a între
cerilor a fost privită pretutindeni cu 
depsehită atenție și seriozitate.

fieferindu-mă la cadrul tehnic și or
ganizatoric al campionatelor, nu pot 
decît să împart sincere felicitări celor 
vizați. La valoarea performanțelor, su
perioare comparativ cu alte mari com
petiții, a contribuit, firește, și ambianța 
deosebit de plăcută în care s-au desfă
șurat întrecerile. Fără îndoială, cam
pionatele europene de la Snagov au 
înscris o filă glorioasă în istoria dis

VEHBI EMRE (Turcia), vicepreședinte al Federației Internaționale 
de lupte :

„Pentru mine, care am mai fost în țara dv„ înainte de război, România 
este de nerecunoscut. Tot ce văd mă impresionează pxofujid. Vizitînd li
toralul am rămas uimit văzjnd că aici la Mamaia s-a ridicat în scurt timp 
o stațiune internațională care rivalizează cu cele de pe coasta Meditera- 
nei sau Atlanticului. Dacă străbați șoselele României, poți observa la 
tot pasul roadele muncii creatoare a harijicului și talentatului popor 
român. Fabrici moderne, gospodării înfloritoare, multitudine de cașe noi, 
în orașe cartiere întregi de blocuri cu aspect plăcut.

Pe tărîm sportiv, progresul este la fel de evident. în marile competiții 
internaționale sportivii tării dv. sînt apreciați pentru frumoasele rezultate 
pe care le obțin. In sportul nostru, luptele, românii dețin un loc de frunte, 
în deosebi la greco-romane. Organizatorii marilor reuniuni de lupte se 
bucură cînd printre participant se află și români, ei au o carte de vizită, 
excelentă"

Septembrie, 1964

poporul român obține 
realizări, cu care poa
te fi mîndru, în toate 
domeniile de activi
tate".

August, 1965.

impresionat de noi amănunte care 
mărturisesc despre dezvoltarea im
petuoasă a mișcării sportive din tara 
dv. Am asistat aici, într-o duminică 
dimineața, la citeva meciuri de vo
lei, disputate cu ardoare de echipe 
participante la Spartachiada de va
ră, marea dv. competiție populară 
Ne imaginăm acum cit de bogată în 
talente este această disciplină spor
tivă în țara dv., dacă jocul acesta 
este atît de răspîndit printre mun
citori, funcționari și elevi".

Iunie, 1964.

rii care o compun, tots 
respectul și admira
ția. Numai o aseme
nea echipă se putea 
impune de maniera în 
care a făcut-o, în fa
ța iureșului tineresc 
al jucătorilor de la 
Medvesciak.

Aprilie, 1965.

ciplinei sportive pe care o promo
văm.

Și acum citeva cuvinte despre spor
tivii români, cîștigătorii autoritari a nu
meroase probe, încă de la mondialele 
de la Jajce am remarcat progresul ui
mitor al caiaciștilor și canoiștilor ro
mâni. Atunci ei s-au afirmat cu vigoare 
pe plan mondial, iar azi, la europenele 
de la Snagov, nu fac decît să confirme 
valoarea lor certă. Pot spune, că Ro
mânia este prima națiune în sportul ca
iacului și canoei nu numai pe continen
tul nostru, ci și întreaga lume. Afirm 
aceasta pentru că, după cum se știe 
prea bine, în celelalte continente valoa
rea caiaciștilor și canoiștilor nu este a- 
tît de ridicată ca a acelora din Europa. 
Mi-a plăcut îndeosebi tenacitatea lui 
Vernescu, ca și rezistența uluitoare a Tui 
Nicoară, care a putut, la un interval 
de numai 40 de minute, să cucerească 
două medalii de aur.

Țării gazdă nu pot decît să-i mul
țumesc pentru grija și entuziasmul nu 
care a organizat aceste campionate, 
ț/entru amabilitatea și ospitalitatea pi 
recunoscută, calități de care m-am con
vins cu acest prilej și eu personal 
August, 1965.

(Urmare din pag. 1)

ce muncesc, împlinirea năzuințelor lor 
cele mai îndrăznețe.

Ca activist al mișcării de cultură 
fizică și sport sînt bucuros să constat 
că în sport, ca și în toate celelalte 
domenii de activitate, este o deosebi
re ca de la cer la pămînt între pre
zent și trecut. In anii noștri milioane 
de oameni ai muncii au îndrăgit spor
tul, își întăresc sănătatea practicînd 
diferite discipline sportive, luînd par
te la acțiunile turistice organizate iu 
număr tot mai mare.

Stimulați de succesele dobîndite 
pînă acum în munca de atragere a 
tineretului pe terenurile și în sălile de 
sport, ne vom strădui să obținem 
realizări și mai mari, pentru a tra
duce cît mai curînd în viață sarcina 
primordială ce stă în fața organiza
ției noastre : cît mai mulți oameni ai 
muncii, întregul tineret pe stadion I

★

Am ascultat la radio, cu emoție și 
bucurie, cuvîntul tovarășului Nicolae- 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, am ur
mărit lucrările Marii Adunări Națio
nale care s-a întrunit — în numele 
și din mandatul poporului — să dea 
statului nostru un nou nume șl o 
nouă Constituție. Aplauzele și ova
țiile prelungite, care au subliniat 
aceste momente istorice din viața 
poporului nostru, au vibrat puternic 
și în inima mea ; șl eu ca și ceilalți 
oameni ai muncii am trăit din plin 
măreția evenimentului și mă simt 
cuprinsă de înalta mîndrie patrio
tică de a fi cetățean al României so
cialiste, în care întreaga putere apar
ține poporului, liber și stăpin pe 
soarta sa.

Țara noastră a parcurs un drum 
măreț. Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, poporul nostru a înfăp
tuit realizări uriașe în toate domeniile 
de activitate. Fiecare articol ai noii 
Constituții, fiecare frază, consem
nează o cucerire a poporului; toate 
consfințesc împlinirea unor visuri 
scumpe, dau imaginea de ansamblu 
a profundelor schimbări social-econo- 
mice care au avut loc în viața po
porului român.

Patriei noastre iubite, REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIA, îi vom în
china întreaga noastră putere de 
muncă, pentru a o face mai înflori
toare, pentru a o ridica pe culmile 
cele mai înalte ale civilizației.

GETA PITICĂ
maestră emerită a sportului

★

Simt o nespusă bucurie că în zilele 
premergătoare marii sărbători a po
porului român, sportivii noștri, care 
ne-au reprezentat țara Ia campionatele 
europene de caiac-canoe desfășurate 
pe lacul Snagov, au repurtat succese 
de prestigiu, îmbogățind patrimoniul 
sportiv al patriei cu încă 6 medalii 
de aur.

!n felul acesta, sportivii României 
socialiste se alătură celorlalți oameni 
ai muncii care prin succesele obți
nute în toate domeniile de activitate, 
fac să crească, neîncetat, faima 
tării.

Sub soarele noii Constituții, în care 
fiecare articol, fiecare frază consem
nează o cucerire a poporului, un pas 
înainte pe drumul desăvîrșirii con- 
strucției socialiste, noi toți cei care 
iubim sportul, mișcarea în aer liber, 
întrecerea tinerească simțim un nou 
impuls în realizarea unor și mai mari 
izbinzi.

Ne așteaptă alte întreceri cu alți 
sportivi ai lumii: anul viitor, campio
natele mondiale, iar în 1968 Jocurile 
Olimpice de la Mexic. Și zilele trec 
repede. Trebuie să ne așternem cu 
nădejde pe muncă, să atingem cel 
mai înalt nivel de pregătire, astfel 
îneît drapelul patriei să urce pe cel 
mai înalt catarg, iar imnul REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA să 
răsune de cît mai multe ori!

NICOLAE NAVASART
antrenor emerit
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