
LUCRĂRILE S 
IARII ADUNĂRI
>i au continuat lucrările celei de-a V-a 

ni a Marii Adunări Naționale a Republicii 
iliste România.

lucrări participă tovarășii Nicolae 
.șescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
-er, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
u, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
u, Petre Borilă, Constantin Drăgan, 
rghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
in, membri supleariți ai Comitetului 
tiv și secretari ai C.C. al P.C.R., vice- 

dinți ai Consiliului de Miniștri. Sînt pre- 
vicepreședinții, 
liului de Stat.
tribune se află 
e acreditați la 
, ziariști români 
lința a fost deschisă de tovarășul Ștefan 
c, președintele Marii Adunări Naționale, 
continuarea discuției generale la punctul 

il ordinii de zi — Proiectul de lege pentru 
'area planului de stat de dezvoltare a 

miei naționale pe anii 1966—1970 — au 
cuvîntul tovarășii: Constantin Drăgan, 

-ghe Roșu, Neculai Agachi, Remus Ră- 
Clement Rusu, Nicolae Doggendorf, 

tru Țambric, Emil Drăgănescu, loan 
ș, Vasile Vîlcu, Ion Nasta, Zaharia 
u. Teodor Haș, Iosif Uglar.
utatul acad. Horia Hulubei a cerut cu- 

* pentru a adresa o întrebare președin- 
Consiliului de Miniștri in legătură cu 
ardarea de către aviația S.U.A. a subur- 
Hanoiului și a orașului Haifong din 
lica Democrată Vietnam.

aflat, ca și mine, din presa noastră — 
el — că aviația americană, conform or-

, guvernului S.U.A., a bombardat în mod 
suburbiile Hanoiului, capitala Repu- 

Democrate
-nare port al țării. Gestul reprezintă o 
crimă gravă contra poporului vietnamez, 
ă <mp<ut de indignare pe noi, deputății 
^dunări Naționale, și, desigur, pe toți

secretarul și membrii

șeli ai misiunilor diplo- 
București, numeroși in
și străini.

Vietnam, și Haifongul, cel

i record republican 
înot la Ig. Mureș

cadrul etapei regionale a 
ionatului republican de
desfășurată la Tg. Mureș, 

oi*  ie Naghi a stabilit un
; r*cord  republican în proba 
f1300 m liber cu timpul de 
<4 2 (v. rec. G. Moraru
•,\5). (C. Albu-coresp.).

Steaua, are
astăzi

de polo, 
i loc

■atație 
câmpie*  

>Ib> republica» de poio pen- 
astăai după amiază, la bazi- 
Disame, de U era 18,3d.

ederația română de 
eprogramat derbiul

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VM f

cetățenii țării noastre. El reprezintă un pericol 
major la pacea lumii. De aceea adresez tova
rășului președinte al Consiliului de Miniștri 
întrebarea : ce atitudine înțelege să ia gu
vernul țării noastre în legătură cu această 
gravă extindere a războiului în Vietnamul de 
Nord prin noua decizie a guvernului Statelor 
Unite ale Americii ?“

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a declarat 
că va da răspuns la întrebare în ședința de 
după-amiază.

La reluarea lucrărilor sesiunii Marii Adu
nări Naționale, președintele Consiliului 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a răspuns 
trebării deputatului Horia Hulubei.

Poziția guvernului român în legătură 
bombardarea de către aviația americană a 
orașelor 
deputați 
lungi și 
tate, de

A continuat apoi discuția generală la punctul 
doi al ordinii de zi. Au luat cuvîntul tovară
șii : Nicolae Petre, Bucur Șchiopu, 
Ardeieanu, 
Cristofor 
Alexandru 
Berghianu.

Dezbaterea la acest punct 
zi s-a încheiat.

Marea Adunare Națională
nimitate, prin vot secret, Legea pentru adop
tarea planului de stat de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1966—1970, după ce 
proiectul a fost discutat pe articole.

Anunțarea rezultatului votului, prin care 
Marea Adunare Națională dă putere de lege 
planului cincinal — etapă nouă de progres și 
prosperitate în viața poporului român, în 
înflorirea României socialiste — este primită 
într-o atmosferă de puternică însuflețire. în
treaga asistență, în picioare, aplaudă indelung.

Lucrările sesiunii continuă.
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de 
în

cuguvernului
către

Hanoi și Haiiong a fost primită de 
și invitați cu aplauze puternice, înde- 
a fost aprobată prin vot, în unanimi- 
Marea Adunare Națională.

Veronica 
Mihail Levente, Nicolae Bădescu, 

Simionescu, Voinea 
Sencovici, Mihai

Marinescu, 
Suder, Maxim

de pe ordinea de

a votat în una-

(Agerpres).

„Duminici cullural-sportive" la sate
obișnuința 

Recolta din
• A intrat în 

asociației sportive 
comuna Băile, raionul Făurei, 
de a organiza periodic „du
minici cultural-sportive**  în ve
derea atragerii unui număr tot 
mai mare de tineri săteni la 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului. Pentru buna desfă
șurare a acestor acțiuni, con
siliul asociației, în colaborare 
cu organizația U.T.C. din co
mună, a luat măsuri pentru a- 
menajarea terenului de fotbal, 
pistei de atletism, gropilor de 
sărituri, pistei cu obstacole șl 
terenului de volei. Pe aceste 
terenuri au avut loc de curînd 
întreceri la care au asistat nu
meroși spectatori. S-au desfă
șurat probe de ciclism băieți 
și fete, meciuri de handbal și 
probe atletice, nelipsind bine
înțeles fotbalul. La reușita a- 
cestor acțiuni își dau de obi
cei concursul A. Tudor, preșe
dintele asociației sportive, pro
fesorul de educație fizică L

Ivan și M. Bălașu, secretarul 
organizației U.T.C. din comu
nă. Cu prilejul întrecerilor de 
ciclism s-au remarcat tinerii 
Fănica Băcanu, Emilia Ghinea, 
E. Tudorache, I. Tudorache, 
A. Gheorghiceanu și Gh. Gheor- 
ghiceanu. La atletism s-au im
pus Mariana Tudorache, Pa- 
raschiva Teodorov și Rada 
Bărgăoană la 60 de metri și

(Continuare în pag, a 2-a)

Azi la Sibiu, mline la Brașov

xiurile de volei România-Cehoslovacia
știai, Ia Sibin, în sala Școlii 
live de elevi, reprezentativele 
coline de volei ale României 
Cehoslovaciei susțin o atrac- 
partidă amicală de verificare, 

ăoua întîlni re între echipele 
osiovaciei și României se va 
jășura mîine, la Brașov.

> mit ura oaspeților, condusă 
antrenorul emerit L. Matiasek 

compusă din următorii ju- 
țri, cei mai mulți dintre ei 
id o solidă reputație interna
și!: Golian, căpitanul 
dl (maeștri emeriți 
■i), Labuda, Perusic 
aportului), Smolka,
■delka, GrSssl, Petlak, 
a, Mozr, Prochazka.

^ormația echipei noastre, con- 
.1 de antrenorii 5. Mihăilescu 
i 1 Baluiș, va fi alcătuită diu 
sx-orul lot de voleibaliști: 
t-• ■ \i- <-luu. berzei. lerarin,

sportului), Corbeanu, Bărbuță, 
Schreiber, Genciu, Szocs (maestri 
si sportului), Udișteanu, Tirlici, 
Smerecinschi, Cozonici, Stoian, 
Bartha.

echipei, 
ai spor- 
(maeștri 
Schenk,

Sio-

<• emcriii ai

In timpul vacantei de varâ, asemenea Întreceri pasio
nante se pot vedea în orice tabârâ de elevi.

Foto : A. Neogu

In campionatul republican de polo
Ieri s-au desfășurat la Cluj 

două partide restante din cam
pionatul republican de polo. In 
primul meci, Politehnica a în
vins pe I. C. Arad cu 2-0 (0-0,

l-O, 0-0, 1-0), 
doilea. Voința și Industria 
Timișoara au terminat la 
litate: 3—3 (1-2, 0-0, 1-1, 
(P. Radvani - coresp.).

iar în cel de al 
linii
ega-
1-0).

Echipa nationslâ
de îotbnl a plecat
ieri in Portugalia

Ieri dimineață a plecat spre 
Lisabona echipa noastră reprezen
tativă de ' ~
Porto ea 
Portugaliei 
pentru turneul final al campio
natului mondial de fotbal.

Au făcut deplasarea următorii 
jucători; M. Ionescu, Constanți- 
nescu — portari. Popa, An/i- 
weiller III, C. Dan, Mocanii, 
Greavu, D. Nicolae — fundași, 
Ghergheli, D. Popescu, Dobrin— 
mijlocași, S. Avram, Marca, Stoi- 
cescu, Dridea, Iancu, FI. Voinea
— atacanți. Antrenorii echipei sînt 
Ilie Oană și Ștefan Covaci.

Fotbaliștii români au sosit ieri 
după amiază în 
unde vor rămîne 
un antrenament 
neții dc azi.

Reamintim că
Porto este cea de a treia în com
pania Portugaliei. Ea va fi con
dusă de un trio de arbitri elve
țieni: Antoine Buchelli — la eeiw 
tru, P. Kamber și E. PedrazzoK
— la tușă.

dr
LISABONA. — Dat fiind căi- 

dura toridă care domnește in u- 
ceste zile în Portugalia, organi
zatorii nucuUui internațional ami
cal de fotbal dintre reprezentati
vele Portugaliei și llontăniei. de 
comun acord cu conducătorii ce
lor două echipe, au stabilii <a 
lovitura de începere a jo. a ui, 
programat dunniică la 
să fie dată la ora 22 (ora li
niei ).

fotbal. Duminici la 
va întîlni naționala 
care se pregătește

— — —— ieri 
capitala Franței 
o zi și vor face 
în cursul dinii-

partida de la

ACTUALITĂȚI

ÎNCEP CAMPIONATELE UNIVERSITARE Dl
De azi, cele mai bune echipe 

studențești de volei, baschet și 
handbal, iar de mîine și cele de 
fotbal își dispută la Iași, Cluj, 
Timișoara și In Capitală finalele 
campionatelor republicane uni
versitare. Printre participante, 
calificate în urma disputării eta
pei pe centre 
nim echipe 
printre care 
Universitatea 
Brașov la

universitare, lnttl. 
de certă valoare 
Politehnica Galop, 

Cluj, Politehnica 
volei. Politehnica

București, Universitatea Cluj, 
I.M.F. Tg. Mureș la baschet, Uni
versitatea Timișoara, Politehnica 
Galați. Politehnica București la 
handbal, I.S.E. București, Institu
tul de Mine Petroșeni, Politehni
ca Galați la fotbal. Desigur însă 
că, în afara sportivilor care al. 
cătuiesc aceste formații, publicul 
va avea prilejul să urmărească și 
evoluția altor fruntași din cele 
24 echipe de volei, 22 de baschet, 
24 de handbal și de fotbal re-

PE LACUL SNAGOV
Campionatele republicane 

de caiac-canoe
Azi: 6 FINALE!

Concurs international de juniori

JOCURI SPORTIVE
prezentînd cele 15 centre univer
sitare ale țării.

Iubitorii de fotbal din Capitală 
vor putea urmări desfășurarea 
jocurilor atît pe stadionul Poli
tehnica, cît și pe terenul Institu
tului Farmaceutic. Cele 11 fina, 
liste au fost împărțite în două 
serii, după cum urmează : seria I; 
Politehnica București. Politehni
ca Cluj, I.M.F. Tg. Mureș. Insti
tutul Pedagogic Bacău. Institutul 
Agronomic Craiova : seria a Il-a : 
I.S.E. București. Politehnica Ga
lați, Institutul Pedagogic Constan
ța, Politehnica Brașov. Universi
tatea Iași și Institutul de Mine 
Petroșeni. Primele meciuri se 
vor disputa sîmbătă. turneele pe 
serii încheindu-se în ziua de 7 
iulie. In continuare vor avea loc 
semifinalele (fi iulie) și 
iulie).

In toate orașele care 
dui aceste tradiționale
au fost luate măsuri organizato. 
rice pentru ca disputele să 
bucure de cadrul sărbătoresc 
unor competiții de amploare.

finala (10

vor găz- 
întreceri,

se 
al

(Citifi amănunte in pag. a 2-a)

In întrecerea pentru cucerirea titlurilor de campioni republicani, caiaciștii și eanoiștii fruntași ne vor oferi fără îndoială, 
multe asemenea probe spectaculoase F$to:.. P. Homoșau

la caiac-canoe
La sfîrșitul acestei săptăr: . 

va desfășura, în locali'-**-a  " < 
(R.P. Ungară), un import*  . 
curs internațional de 

noe rezervat juniorilor. a-
nunțat participarea sportiv: cia 
Suedia. R. F. Germană. Austria*  
U.R.S.Ș., R.P. Balgaria. R.S.F Ju
goslavia elLa această . - 
tiție vor concura și juniorii : «- 
tri care s-au deplasat - a 
Tata. Din delegație fac parte, 
printre alțh. Maxim Sammml A- 
drian Dumitru. Ion Pwiearev, 
Dana Cioiacu. Doina P«-ntea Mî- 
hai Botez și Marin Stoica.

Turneul rughiștilor
de la F. X. Postenski-Sofia

Zilele acestea rugbiștii din echi
pa de tineret Fizkulturnz Kinb 
Postensk.i.£ajia, în majoritate 
eomponențt ai lotului de tineret 
al Bulgariei, susțin un turneu ăe 
două meciuri în țara noastră. Ei 
voi' juca azi, la Săcele, în com
pania formației locale de catego
ria A Precizia, iar duminică di
mineață. 
rul, vor

iar uuitiuiiva ui- 
pe terenul Construe' 
întîlni „XV“-le gazdă.

Un nou ciclu la centrul
al S. S. E. nr. 2

Azi își deschide porțile un noir 
centru de învățare a înotului, 
acela organizat de S.S.E. nr. 2 
București la bazinul de lingă 
Gara de Est (fostul ștrand Obor). 
Pentru acest ciclu, care va dura. 
21 de zile, se primesc înscrierii 
la casa ștrandului. Lecțiile sînt - 
predate de instructori cu îndelun
gată experiență în activitatea cu 
copiii.

Metocrosiștii români peste hotare
Lotul republican de motocros. 

format din maeștrii sportului 
Gh. Ion, M. Dănescu, E. Kcrer- 
teș, Cr. Dovif, O. Puiu și O. Ște
fani, a părăsit ieri Capitala, cu 
destinația Priștina (H.Ș.F. Iugo-- 
slavia), unde va participa dumi.. 
nică la un mare concurs interni-- 
țional. Lotul este însoțit de p»-a 
creț i ul comisiei centrale 
motocros Andrei Iliașcu.



In localitatea italiană Merano s-a 
• desfășurat Ia sfîrșilul săptămînii tre
cute, meciul internațional dintre e- 
chipele de decatlon ale Italiei, Fran
ței, Iugoslaviei și României. Este 
prima participare a decatloniștilor 
noștri la o competiție de acest fel. 
După cum se știe, atleții români au 
ocupat locul trei în clasamentul ge
neral pe națiuni și locul secund, 
prin Curt Socol, în clasamentul in
dividual.

La înapoierea în țară am solicitat 
antrenorului DUMITRU ALEXAN- 
DRESCU cîteva amănunte de la în
trecerea la care a asistat.

„Din capul locului trebuie spus că 
echipa noastră ar fi putut obține vic
toria în această întîlnire. Dacă n-a rea
lizat-o, aceasta se datorește în primul 
TÎnd faptului că decatloniștii noștri 
n-au avut o pregătire corespunzătoare 
și, în ultimă instanță, accidentării lui 
Vasile Mureșan,. singurul într-o formă 
sportivă bună, care ar fi putut obține, 
eventual, chiar primul loc în clasamen
tul general.

Curt Socol, deși s-a clasat al doilea, 
.* 1 * * arătat 
probe și 
jina. In 
de peste 

Azi, primele starturi în cam
pionatele republicane de caiac- 
canoe I Pe lacul Snagov în
cepe disputa pasionantă a ce
lor mai buni sportivi, dornici 
să cucerească titlurile de cam
pioni. Vor fi prezenți în aceas
tă competiție caiaciști și ca- 
noiști din 22 de secții repre- 
zentînd 9 centre de sporturi 
nautice. La multe probe s-a 
înregistrat un număr record 
de înscrieri (K 1 — 500 b; 
K 1 — 1000 b ; K 2 — 500 b ; 
K 2 — 1000 b; G 1 — 500; 
K 1 — 500 f; K 1 — 10 000), 
ceea ce subliniază preocupa
rea antrenorilor și secțiilor de 
caiac-canoe.

La întreceri participă 
mare număr de r::*___
olimpici, campioni mondiali șl 
europeni : Aurel Vernescu, V. 
Nicoară, A. Sciotnic, H. Iva
nov, A. Igorov, S. Ismailciuc. 
Hilde Tătaru etc. Vor fi, fără 
îndoială, multe „dueluri* ex
trem de interesante care vor 
oferi un spectacol sportiv de 
ridicat

Cine 
pioni ? 
punsul 
programate 6 finale. Dar, lată 
programul complet al „seriilor* 
și finalelor celor 19 probe 
campionatelor republicane 
fond și viteză.

VINERI: de Ia ora 9 : 
riilaKf — 1 000,K2 — 
1 000 ; G 1 — J 000; G 2 —
1 000; K 1 — 500 f ,• K 2 — 
500 f ; ștafetă băieți • de la 
ora 16,30 : FINALE laK.t — 
10 000 î K 2 — 10 000; G t 
— 10 000 ; G 2 — 10 000; 
ștafetă fete,- ștafetă băieți.

SÎMBĂTĂ : de la ora 9 i 
FINALA la K 4 — 10 000; 
de la ora 10 : serii la K 1 — 
500 b ; K 2 —500 b; G 1
— 500 ; C 2 — 500 ; K 4 — 
1 000 b; de la ora 18 i FI
NALE la K 1 — 1 000; K 2
— 1000; G 1 — 1 000; G2
— 1 000 ; K 4 — 500 f; K 2
— 500 f; K 1 — 500 f.

DUMINICĂ : de la ora 10: 
FIN ALE la K 1 — 500 b ; 
< 2 — 500 b ; C 1 — 500; 
C 2 — 500; K 4 — 1 009 b.

Tudorache la 
greutate. Partida 
matiile Băile — 
oaspeților cu scorul de 1—0.

La căminul cultural au evoluat și 
numeroși artiști amatori.

P. VERIGĂ — coresp.
• De mai multă vreme în comuna 

Deleni, raionul Vaslui, se organi
zează cu regularitate „duminici cul
tural-sportive', care se bucură de 
mult interes din pattea cooperatori
lor. Recent, consiliul asociației spor
tive a organizat o astfel de ac
țiune Ia care au participat nume
roși săteni. Timp de 6 ore ei au ur
mărit Întreceri de volei — băieți si 
fete — fotbal, oină, gimnastică iele, 
probe atletice. Cu acest pr'l'ei, s-au 
evidenfiat Maria Pospelea, .ironica 
Popa, Silvia Helgiu, Adriana 'mose 
(gimnastică), N. Buzuruz, V. Pascal, 
D. Comișescu 
tilie, Didina 
(volei).

• Inspirați 
pe micul ecran — 
ță* — consiliul raional UCFS Zalău, 
în colaborare cu Comitetul pentru 
cultură și artă, organizează „dumi
nici cultural-sportive", intitulate 
„Dialog pe scenă și pe terenul de 
sport". întrecerile se desfășoară în 
prima fază pe comune, între două 
sate — și în faza a doua între comu
ne. Dialogul sportiv cuprinde 8 probe 
printre care atletism și ciclism “ 
și fete, jocuri distractive ca 
frînghiei, fuga în sac, fuga cu 
lingură, fuga intr-un picior et 
mele două concursuri de af‘ 
s-au bucurat de succes fii?** 
fiecare de peste 800 de spe» 
mod deosebit, trebuie să scc 
evidentă întrecerile dintre c< 
Ciumărna și Românaș. Astfel de con4 
cursuri s-au organizat apoi între co
munele Năpradea și Cheud.

GH. DOLHAN — coresp. (

n-a reușit decît... 3,10 m. Este adevă
rat însă că la Cluj el nu are nici con
diții minime de pregătire pentru această 
probă și că din această cauză n-a făcut 
nici un antrenament serios de mai bine 
de 4 luni.

Andrei Șepci este un tînăr talentat,

lacune în pregătirea cîtorva 
în special la săritura cu pră- 
mod normal el este un săritor 
3,80—3,90 m, dar la Merano

PE LACUL SNAGOV

Campionatele
republicane
de caiac-canoe

i un
de medaliați

nivel tehnic.
vor fi cei... 41 de cam- 
Parțial, vom primi răs- 
chiar astăzi cînd sînt

Decatloniștii noștri puteau realiza mai mult!
nici consti-

sigur la cîteva probe, dar deficitar la 
aruncări. Este adevărat că 
tuția sa fizică nu-i permite o îmbunătă
țire substanțială a rezultatelor la greu
tate, disc și suliță.

Silviu Ilodoș are posibilități cu mult 
mai mari decît cele arătate în meciul 
de la Merano și va trebui să lucreze 
foarte serios pentru a și le pune în 
evidență. George Luchian „trăiește" 
doar printr-o singură probă (greutatea), 
la care dc

Socol (2) Șepci (9) Mureșanu (10) Ilodoș (11) Luchian (15)

altfel este specialist. La alte

100 m 11,5 11.8 11,2 11,8 11,8
lungime 6,87 6,52 7,24 6,47 6,37
greutate 13,43 11,30 12,18 12,48 15,00
înălțime 1,94 1,90 1,80 1,70 1,75
400 m 52,5 52,6 51,4 51,4 57,0
110 mg 15,2 15,8 16,0 17,1 18,3
disc 46,07 34,69 36,34 39.52 39,18
prăjină 3,10 3,70 3.60 2.80 3,50
suliță 53,64 40,65 47,29 50.65 47,48
1500 m 4:43,2 4:57,7 — 4:31,5 5:45,9

7 048 6 350 6 315 6 309 5 953

Decatloniștii noștri au însă posibi
lități cu mult mai mari. Pentru a pu
tea obține rezultatele de care sînt ca

favoritele probei de săritură in lungime

Foto : R. Vilara

Maria Salomon (Steaua) una dintre 
la campionatele de la Brașov.

Campionatele juniorilor
BRAȘOV 30 (prin telefon). Campi

onatele republicane ale juniorilor au 
continuat joi cu desfășurarea probe
lor combinate. La triatlon junioare 
IIr 8 din cele 63 de concurente au 
realizat performante peste 
puncte: 1. R. Țarălungă 
UCFS Roman) 2176 p, 2. 
(Lie. 4 Timiș.) 2137 p, 3.
(SSE Bacău) 2122 p, 4. M. Enică (CSO 
GI.) 2089 p, 5. L. Negru (Lie. 4 
miș.) 2060 p, 6. C. Popescu (Lie. 
Buc.) 2036 p.

După amiaza a început proba 
pentatlon juniori și junioare cat. I 
oare se va încheia vineri.

Sîmbătă și duminică, pe stadionul 
Tractorul ,vor avea loc campionatele 
republicane pentru juniorii de cat. I. 

2 000 de
(Șc. Sp. 

S. Moritz 
G. Raicu

Ti-
35

de

C. GRUIA—coresp. regional

Drum cu prioritate Sfîrșit de prioritate

Cetățeni I Pentru nu vd expune accidentelor de circulație,

Accesul interzis pie
tonilor.

— a — ._ ----- -------------- --------------------,
traversați drumurile publice cu atentie și NUMAI PRIN LOCURILE UNDE 
SÎNT INDICATOARE SAU MARCAJE PENTRU TRECEREA PIETONILOR, 
iar unde acestea lipsesc, pe la colțul străzilor, după ce v-ați asigurat 
că nu există vreun pericol. Traversarea drumurilor publice se face per
pendicular pe axa acestora.

★
Tn scopul desfășurării circulației în condiții normale, pe străzile 

cu mai multe benzi, vehiculele vor circula astfel :
- pe banda de lingă bordură sau acostament vor circula autovehi

culele destinate transportului în comun și cele care se deplasează cu 
viteză redusă ;

— pe celelalte benzi vor fi conduse vehiculele care, potrivit legii, 
pot circula cu viteze superioare.

Tn cazul cînd conducătorul vehiculului urmează să schimbe banda 
de circulație sau direcția de mers, este obligat să semnalizeze intenția 
efectuării acestor manevre și să se asigure că nu periclitează circulația 
celorlalți conducători care îl preced sau îl urmează, ori cu care se va 
încrucișa.

probe se prezintă însă foarte slab, da
torită și faptului că nici nu le „lu
crează" suficient la antrenamente.

Vasile Mure.șanu a obținut, după 
prima zi, un punctaj (3660 p) care-1 
recomanda pentru o performanță de peste 
7200 de puncte. S-a accidentat însă la 
prăjină, la 3,60 m, din cauza instalației 
defectuoase a locului de sărit și apoi, 
la suliță, a aruncat de pe loc".

Cu acest prilej atleții noștri 
realizat următoarele rezultate: 

au

pabili va trebui o muncă fără preget 
de fiecare zi.

Din carnetul competițional
MECIURI RESTANTE IN CAMPIONA

TUL DE „LIBERE”

cadrul grupei a Il-a a campio- 
republican de lupte libere, ca- 
B, restante de la etapa a n-a. 
formații și-au împărțit victoril-

La Craiova s-au desfășurat întreceri
le din 
natului 
tegoria
Cele 3 . , . .
le : .Metalul Tîrgovișțe a învins pe Ra
pid București cu 20,5—11,5, Electropute- 
re Craiova pe Metalul Tîrgovișțe cu 17— 
15 și Rapid București pe Electroputere 
Craiova cu 19—13. (Corvin Marica-coresp.)
S-AU ÎNCHEIAT întrecerile turu
lui CAMPIONATULUI DE JUNIORI PE

ECHIPE AL ORAȘULUI BUCUREȘTI
Recent au avut loc ultimele întâlniri 

ale etapei a V-a a campionatului oră
șenesc de lupte greco-romane și libere 
rezervat echipelor de juniori din Ca
pitală.

în sala clubului Progresul am asistat 
la meciurile echipelor de juniori

CICLISM

Emil Rusu învingător
în etapa a IlI-a a „Lupei voința"
in clasamentul general conduce G. Moiceanu (Dinamo)

BUȘTENI, 30 (prin telefon de la tri- 
a 

„Cupei Voința", desfășurată astăzi pe 
a 

ac-

misul nostru). — Etapa a IlI-a 

modificări în

ruta București—Bușteni 133 km, 
avut numeroase faze interesante și 
țiuni dinamice. S-au produs și cîteva 

clasamentele generale.
Prima evadare se produce la km 22 și 
este realizată de alergătorii Dan Măr
gărit, Ion Constantinescu, M. Pclcaru, 
ion Miculan, Andrei Laszlo, Simion 
Mihălceanu, Petre Neacșu, D. Motentan 
și M. Beșleagă. Ei reușesc să se situeze 
în fața plutonului doar 9 km. A doua 
acțiune se produce la km 34, cînd eva
dează fostul lider M. Ciumeti împreu
nă cu Ardeleanu și Dan Mărgărit (foarte 
activ în această cursă). în apropiere de 
Ploiești, din pluton vine un nou „me
sager", tânărul Ștefan Cernea.

Bariera de la km 58 (înainte de in
trarea pe șoseaua Cîmpinei) îi reține 
pe primii trei cicliști 1:40 timp în care 
îi ajunge Cernea. Plutonul mai păs
trează o distanță de 1:30. După 5 km, o 
nouă barieră îi lasă pe fugari să treacă 
și obligă plutonul să le „restituie" un 
minut. La intrarea în Cîmpina, Ciumeti 
își părăsește colegii de alergare. Dar 
din nou bariera! Ciumeti este ajuns 
de ceilalți trei, iar plutonul, care pro
fită de cele aproape 2 minute pierdute, 

Și

de fugari se află acuiu în spatele lor.
La Podul V a d ului bariera lăsată în-
cheie acest joc de loc plăcut a-
lergă tocilor. Urcușul de la Po-
sada scoate în față un grup de 5»
cicliști : C. Dumitrescu, W. Egyed, Gh.

Emil Rusu, 
Bușteni. La 
și Egyed se

Moldoveanu, I. Cosina 
care pedalează în față spre 
trecerea prin Sinaia, Cosma 
pierd astfel că sprintul final se dispută 
în trei.

Clasament: 1. Emil Rusu (Dinamo) 
31147:27 ; 2. C. Dumitrescu (Steaua) ace
lași timp; 3. Gh. Moldoveanu (Steaua) 
31i47:31 ; 4. C. Gonțea (Steaua) 3 h 
48:00; 5. C. Ciocan (Dinamo) 6. G. 
Suciu (Dinamo) 7. G. Moiceanu (Di
namo) și alții — același timp.

Clasament general : 1. G. Moiceanu 
(Dinamo) 101108:40 ; 2. G. Ciocan (Di-

cluburilor Metalul și Progresul. Tine
rii luptători de la Progresul, bine pre
gătiți de antrenorul V. Constantlnescu, 
au învins la „libere" formația condusă 
de V. Popescu cu 14—6 și cu același 
scor echipa de „greco-romane" (antre
nor Uie Gheorghe).

Iată clasamentul primelor formații de 
juniori la sfîrșitul turului : 1. Dinamo, 
2. Rapid, 3. Progresul („greco-romane") ; 
1. Dinamo. 2. Progresul, 3. Metalul (.li
bere"). Pentru frumoasa comportare a 
tinerilor luptători de la Dinamo se cu
vin laude tînărului antrenor Al. Ruji. 
(C. Ch.). 

Uniunea Regională
a Cooperativelor Meșteșugărești

din Regiunea Mureș - Autonomă Maghiară
oferâ pentru turiști și pentru cei veniți la odihnă, urmă
toarele servicii prin unitățile sale de deservire :

1. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete prin 
unitățile :

COOPERATIVA METALUL TG. MUREȘ, sir. Lâpușna nr. 6, 
telefon 38-93 (funcționează permanent) ;
COOPERATIVA VOINȚA ODORHEI, str. Insulei nr. 2, te
lefon 406 (funcționează permanent);
COOPERATIVA DESERVIREA SOVATA-BĂI, str. Csorgi 
nr. 1 (funcționează în perioada sezonului turistic) ;
COOPERATIVA LACUL ROȘU GHEORGHIENI, str. Băii 
nr. 16, telefon 264 (pentru stațiunea Lacul Roșu);
COOPERATIVA OLTUL MIERCUREA CIUC, str. Petofi nr. 
53 (funcționează permanent). Tn timpul sezonului în cadrul 
aceleiași cooperative în stațiunea Tușnad - Complex de
servirea, telefon 21 ;

2. închirieri de obiecte turistice și distractive : corturi, ha- 
mace, saci de dormit, aparale foto., radio portativ», mog- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin complexele de de
servire din stațiunile : Sovata, Tușnad, Borsec si orașele 
Tîrgu Mureș, Miercurea Ciuc.

namo) Ia 30 sec.; 3. Fr. Gera (Steaua) 
Ia 30 sec.; 4. G. Neagoe (Steaua) la 
30 sec.; 5. G. Suciu (Dinamo) la 35 
sec. ; 6. M. Virgil (Steaua) la 1:55.

Pe echipe conduce Dinamo I urmată, 
în același timp, de Steaua I. Vineri se 
dispută etapa a IV-a : Bușteni — Pre
deal — Brașov — Rișnov — Bran — 
Rîșnov — Plrîul Rece — Predeal — 
Bușteni, 110 km.

HRISTACHE NAUM

1)

„Duminici 
sportive" la sate

(Urmare din pag.

înălțime, 
de fotbal 

Ibrianu

E. lungime și 
dintre for- 
a revenit

(fotbal), Georqeta Pin- 
Popa și Jeana Mafiei

V. VASILIU-Deleni

transmisiunile de 
„dialog la distan-

din

băie’’ 
tr?



Antrenorul emerit C. Nour, despre turneul 
de box de la Balaton

Tradiționalul turneu internațional 
de box de la Balaton (R. P. Ungară) 
s-a încheiat duminică, cu succesul 
pugiliștilor țării gazdă. Cele cinci 
locuri întîi cucerite de boxerii ma
ghiari se datoresc pregătirii fizice 
superioare, dai- și numărului impre
sionant de sportivi înscriși în com
petiție : 38 (!)

în clasamentul întocmit la în
cheierea confruntărilor, pe locul se
cund figurează pugiliștii noștri 
(patru titluri). Cel de al 10-Iea titlu 
a revenit boxerului bulgar Mihai
lov.

Antrenorul emerit Constantin 
Nour ne-a relatat cîteva amănunte 
în legătură cu întrecerile de la Ba
laton.

„Reprezentanții noștri au lăsat o 
foarte bună impresie. Pregătirea fi
zică excepțională, tehnica și tactica 
au constituit „arme" de prim ordin, 
datorită cărora patru din cei cinci 
boxeri pe care i-am prezentat, au 
cucerit primele locuri. Pentru suc
cesul de la Balaton, cei patru în
vingători (Pop, Puiu, Moldovan și 
Mihalic) merită felicitări. Din „bu
chetul" celor patru s-au... distins, 
totuși, Iosif Mihalic și Nicolae

Moldovan. Sustinînd trei partide în 
36 de ore (!) Mihalic a avut de făcut 
fafă unui adevărat... maraton pu
gilistic. Nicolae Puiu s-a impus 
prin serii rapide de lovituri, reu
șind să cîștige ambele partide 
înainte de limită.

Iată rezultatele obținute de bo 
xerii noștri în cele trei reuniuni ale 
turneului: muscă : C. Pop b.p.
Tieger (Ungaria) și cîștigă finala cu 
Takacs (Ungaria), prin abandon în 
repriza secundă ; cocoș : N. Puiu 
b. ab. 1 Orban (Ungaria). în fi
nală, Puiu a dispus prin k.o. în 
prima repriză, de Matyus (Ungaria); 
pană : N. Moldovan b.p. Hejj (Un
garia) ; în cea de a doua partidă 
boxerul nostru l-a învins la puncte 
pe maghiarul Simon, iar în finală 
urma să boxeze cu bulgarul Ghicov, 
care însă nu s-a prezentat ; ușoară: 
I. Mihalic a cîștigat, pe rînd, la 
Eaky (Ungaria) — prin abandon în 
repriza a treia, la Peterfi (Ungaria) 
— la puncte și, în finală, la Dancsi 
(Ungaria) — tot la puncte. Gheor- 
ghe Preda a pierdut prin descali
ficare, în ultima repriză, la Trapp 
(Ungaria).

R. C.

Tinerii voleibaliști români 
au debutat victorioși în Turcia
IZMIR (prin telefon). — In locali

tate a început un turneu internațional 
de volei rezervat echipelor de tineret. 
La întrecerea formațiilor masculine par
ticipă România, Bulgaria, Turcia și 
Grecia, iar la cea a echipelor feminine 
sîrit prezente numai România, Bulgaria 
și Turcia.

Echipa noastră masculină a debutat 
cu o frumoasă victorie (3—0) în fața 
Greciei. Jucătorii români au dominat 
întreaga partidă, „sufocîndu-și“ adver
sarii chiar din primul set. Voleibaliștii

greci au încercat să opună o rezistență 
mai dîrză în setul doi, dar în cele din 
urmă au fost depășiți categoric. Scor 
final : 3—0 (1, 10, 7) pentru România. 
Dintre jucătorii folosiți s-au remarcat 
în mod deosebit Tăuăsescu și Vraniță. 
Echipa țării noastre a aliniat în acest 
meci următoarea formație : Vraniță, Nil- 
van, Copaci, Stamate, Rotaru, Tănăsescu.

Tot în prima zi s-au mai disputat 
meciurile Bulgaria—Turcia (m) 3—0
arbitrat de M. Oancea (România) și 
Bulgaria—Turcia (f) 3—0.

o

Alte jocuri de verificare 
înaintea C. M. de fotbal

FLORENȚA 30 (Agerpres). La Flo
rența, în fața a 40 000 de spectatori, 
formația Italiei a întîlnit reprezenta
tiva Mexicului. Făcînd din nou un 
joc bun, fotbaliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 5—0 (2—0). Sco
rul a fost deschis de Bulgarelli (min. 
26) și tot el l-a majorat peste 8 mi
nute. în repriza secundă fotbaliștii ita
lieni au mai înscris- trei- goluri prin 
Rivera (min. 64 și 85) și Mazzola 
(min. 79).

MADRID. — Selecționata de fot
bal a Spaniei a susținut un joc de 
antrenament la Pontevedra în com
pania formației austriece Wiener 
Sport Klub, pe care a întrecut-o cu 
scorul de 5—0.

★
LA OSLO, echipa Angliei a învins 

formația Norvegiei cu 6—1 (5—1). în 
vervă deosebită de joc cunoscutul in
ternațional Jimmi Greaves a marcat 
4 goluri ; La Lens Ungaria — F.C. 
Lens 5—1 ț2—0). Bene a înscris 4 go
luri. Alte jocuri : U.R.S.S. — Suedia 
(tineret) 4—I (1—1) ; Argentina —• 
Kremser Sport Klub (Austria) 3—1.

ALTE ȘTIRI
Echipa italiană Cagliari, aflată în 

turneu în America de Sud a întîlnit 
la Lima formația peruviană „Defen
sor*.  Partida s a încheiat cu scorul de 
3—2 (2—1) în favoaiea gazdelor,

★
Pe „Stadionul Național*  din Tokio 

s-a desfășurat meciul de fotbal dintre 
selecționata Japoniei și echipa scoția
nă Stirling Albion. Fotbaliștii scoțieni 
au terminat învingători cu scorul de 
3—1 (2—0). Jocul a fost urmărit de 
peste 50 000 de spectatori.

CAMPIONII MONDIALI LA FOTBAL - ÎN EUROPA

O parte din lotul Braziliei, înaintea meciului de la Glasgow, tn 
riadul din fală (în centru) îl vedeți pe Pelă Iată lotul cu care s-a de
plasat Brazilia în Europa pentru C. M.: Gilmar, Manga, Valdir— D. Santos, 
Fidelis, Bellini, Brito, Fontana, Orlando, Rildo — Henrique, Gerson, Dino 
Sani, Fenilson, Zito, Lima — Garrincha, Jairzinho, Alcindo, Pele, Servilho, 
Silva, Tostao, Edu, Amarildo, Parana.

Turneul internațional 
de handbal de la Zagreb

ZAGREB 30 (prin telefon). — în 
localitate s-au disputat prunele 
jocuri ale turneului international 
masculin de handbal. în prima par
tidă selecționata țării noastre a ob
ținut victoria întrecînd reprezen
tativa Poloniei cu scorul de 17—10

fost însorise de : Gruia (8), Oțe-lea 
(2), Iacob (2), Moser (2), Costache II, 
Hnat și Nica (România), Grieger (3), 
Nowakowski (2), Szulc, Re nrwski, 
Piekarek, Strojik șl Wlaszio ->n>Io
nia). Partida a fost condusă corect

Calcule, pronosticuri și... incertitudini
(10—4). Echipa română a jucat foarte 
bine, în viteză, și ar fi putut realiza 
o diferență de scor mai mare, dacă 
în repriza secundă nu ar fi ratat 
cîteva contraatacuri. Punctele au

Maine
în til-

de Z. Painici (Iugoslavia).
(n.T. azi) handbaliștii români 
nesc selecționata Elveției, iar 6Îm- 
bătă, în ultima zi a turneului, repre
zentativa Iugoslaviei.

• ROMANII, PRINTRE ANIMATORII PROBEI INAUGURALE 
e. VOR REEDITA SOVIETICELE SUCCESUL DE LA PARIS? 
c SEMNE DE ÎNTREBARE Șl LA SPADA...
o „DUEL" PASIONANT LA SABIE !

C. M. de scrimă. Moscova 6-16 VII
mai importantă competiție aCea 

tuiului rezervată scrimerilor, campio
natele mondiale pentru seniori, 
află în plină actualitate.

In momentul de fafă, comenta
tori de specialitate, de presă, radio 
și televiziune de pe toate continen
tele, cintăresc șansele competitorilor, 
imearcă să anticipeze învingătorii.
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• Mai mult decît băieții, floretistele 
sovietice promit să se afle în atenția 
spectatorilor moscoviți. Poate și pentru 
eS ele au de apărat ambele titluri cu
cerite anul trecut. Fără a fi certă, per-

• Proba masculină de floretă, cea 
aa care se vor inaugura „mondialele*,  
promite să furnizeze ți de data aceasta
• dispută pe cît de spectaculoasă pe 
atît de dificili. Desigur, prima șansă
• arc echipa U.R.S.S., care, în paran
teză fie zis, deține un record unic t 
Jocul I din 1959 încoace la 4 campio
nate mondiale (Budapesta —1959, To
rino _ 1961, Gdansk — 1963 și Paris— 
1965) ți la două J. O. (Roma — 
1960 și Tokio — 1964). Adversare di
recte — formațiile Poloniei, Franței, 
Ungariei și României. Intre aceste e- 
•liipe, se pare, se vor împărți primele 
trei locuri și implicit medaliile. In proba 
individuală, toate privirile stat îndrep
tate către Jean Claude Magnon, cîști
gătorul de anul trecut. Magnan, ne rea
mintim, a mai cîștigat o dată titlul, la 
Gdansk, cu tottalonajul sufocant al polo
nezilor. Pentru floretistul francez unii 
specialiști cred că va fi foarte important 
ea și compatriotul său Daniel Revenit 
să intre în finală, să-l ajute, ținîndu-i în 
șah adversarii direcți. Dacă se va întîmpla 
așa, ar fi pentru a treia oară -— în de
curs de patru ani! — cînd „dublul*  
Magnan—Revenit s-ar impune pe plan 
mondial. In „plasa*  favoritului se află 
In principal floretiștii sovietici. In pri
mul rînd, Gherman Sveșnikov. El speră, 
desigur să reediteze acasă performanța 
din 1962 de la Buenos Aires (medalie 
de aur). Apoi: Jdanovici, recomandat 
ți el printre altele de un loc I la J.O. 
de la Roma și foarte tînărul Puteatin, 
revelația lotului sovietic, anul trecut, 
" capitala Franței. După aceea ■— po-

<zii. Parulski, Franke, Skrudlik ți 
■ • iar IFojdu sînt gata să formeze un... 
> . -. i impenetrabil pentru oricare dintre 

: •Ldații la titlu. Românii, care au 
d< ■ a-it faza căutărilor ți s-au „văzut*  
1‘ ai mult în ultimele confruntări in
ie ■ s i-nale (Paris, Aix en Provence, 
G seos.a, Bologna) se pot angaja ți ei 
pe — finaliști prin Falb, Mureșanu sau

formă dintreIon Drîmbă — cel mai în 
floretiștii români care ne vor reprezenta 
la C.M. de la Moscova

Foto : A. Neagu

• Spada este proba în care nu se 
pot indica învingătorii decît la un mod 
foarte hazardat. Anul trecut a cîștigat 
Franța, reeditind performanța din 1962 
de la Buenos Aires, deși se sconta pe 
victoria Ungariei sau a Italiei (locurile
I și II la J. 0. de la Tokio). După 
cele arătate în ultimul timp, „4“-ul 
francez rămîne în actualitate, împreună 
cu cel al Ungariei, U.R.S.S. (in primele 
trei locuri din 1961 încoace), Italiei și 
Angliei (locul II la Paris). Pentru in
dividuale Hoskyns (locul II la Tokio 
și Paris), Kriss (locul I la Tokio), 
Brodiu (campion mondial de tineret anul 
acesta), Nemere cîștigătorul de anul tre
cut și Kostava (locul III la Tokio și 
Paris) par să emită cele mai îndreptă
țite pretenții.

• In «fîrșit, proba de sabie. Va fi 
foarte interesant de urmărit „duelul*  
sabrerilor sovietici cu cei italieni (locu
rile II Ia Tokio și Paris) ți polonezi 
(campioni mondiali în trei ediții — To
rino, Buenos Aires și Gdansk). La me
dalii mai concurează echipele Franței și 
Ungariei. La fel de echilibrate se anun
ță întrecerile la individuale. Pawlowsky, 
campionul de anul trecut, Pezsa, eîțti- 
gător la J.O. de la Tokio, Arabo locul
II la Tokio, Mezsena, locul II Ia Paris, 
Horvath, Melinkov și Rîlsky, toți tră
gători cu o remarcabilă tenacitate, pot 
deveni cîștigători...

★

IA ROMA: A. Șoptereanu-1:11,6—a corectat 
și recordul probei de 100 m bras

formanța este foarte probabilă. Să nu 
uităm un amănunt esențial: floretistele 
țării gazdă au urcat de trei ori, în 
ultimii cinci ani, pe prima treaptă a 
podiumului — în 1960 la J.O. de la 
Roma ți la ultimele două ediții ale 
G.M. In apropierea formației gazdă se 
vor găsi echipele Ungariei, Italiei, Ro
mâniei și Franței. Ordinea exactă va 
depinde de... plusul de calm pe care îl 
vor avea floretistele în ziua concursu
lui. La individuale sovieticele Galina 
Gorohova, cîștigătoarea de anul trecut, 
Valentina Rastvorova, Aleksandra I’rud- 
skova și chiar Aleksandra Zabelina, pot 
ținti la locul întîi. In discuție vor mai 
intra Ildiko Rejto-Ujlaki, laureata de la 
Gdansk ți Tokio, Antonella Ragno și 
Helga Mees, iar dintre reprezentantele 
noastre, în lipsa Olgăi Szabo și a Mă
riei Vicol (de foarte curînd, fericitele 
mame ale unor... viitori scrimeri!) ■— 
Ecalerina Iencic și Ileana Drîmbă.

Pronosticurile noastre au mai mult 
un caracter orientativ. Fiindcă oricît de 
riguros ar fi calculul hîrtiei, el păstrează 
un anumit coeficient de probabilitate. 
Singure asalturile vor aduce lumină. 
Așadar...

TIBERIU STAMA

ROMA 30 (prin telefon). Cea de 
a doua zi a concursului internațio
nal de înot dotat cu „Trofeul celor 
7 coline" s-a încheiat cu noi rezul
tate valoroase. Cea mai spectacu
loasă probă din program a fost 
cursa de 100 m bras care a adus 
la start 17 concurenți. în seria ce
lor mai buni performeri întrecerea 
a fost extrem de disputată, patru 
concurenți atingînd peretele bazinu
lui în același timp. După consulta
rea arbitrilor de sosire, organizato
rii au anunțat următorul clasament:
1. Padron (Spania) 1 :11,5, 2. Gross 
(Italia) 1:11.6, 3. Șoptereanu (Ro
mânia) 1 : 11,6 — nou record repu
blican — 
(Ungaria) 
slovacia) 
1 :15,0, 7.

Cel de 
țării noastre, 
startul în proba de 1500 m liber. 
Și de data aceasta, Moraru a „mers" 
slab (locul 10), fiind înregistrat cu 
timpul de 18 : 58,7, cu mult sub ac
tualele sale posibilități. Cursa a fost 
cîștigată de Langer (Polonia) cu
17 :58,2 — nou record, urmat de
2. Meuw (R.F.G.) 18 :02,9, 3. Ferm 
(Suedia) 18 :04,4, 4. Siniscalco (Ita
lia) 18 : 18,0, 5. Brune (R.F.G.)
18 : 21,6, 6. Torres (Spania) 18 : 28,5.

Alte rezultate : 200 m liber:
1. Fortuny (Spania) 2 :03,5, 2. Loh-

3. Br
Kb 

spa.
2.

nicki (Cehoslovacia) 2 : 05,4, 
câini (Italia) 2 :05,8, 4.
(R.F.G.) 2 : 06,8 ; 200 m
1. Csikany (Ungaria) 2 :17,9, 
zo (Spania) 2 : 18,1, 3. Ferak <‘
slovacia) 2 : 19,9, 4. Vrhovsek 
slavia) 2 : 20,5, 5. Chino 
2:21,8; 200 m fluture: 'O 
(Italia) 2 :18,5, 2. Melamet 
2:19,3, 3. Redev (Ungaria) 
4. Aii (Ungaria) 2:21,3.

TURNEUL DE TENIS
DE LA Z1NN0WILZ

(v. rec. 1 :11,8), 4. Lenkey 
1 : 11,7, 5. Ocenasek (Ceho- 
1 : 14,5, 6. Balaszi (Ung.) 
Froeschen (R.F.G.) 1 : 16,0. 
al doilea reprezentant al

VI. Moraru, a luat

30 (Agerpres). — în proba 
bărbați a turneului inter-

BERLIN 
de simplu 
național de tenis de la Zinnowitz 
(R.D.G.) reprezentanții României, Pe
tre Mărmureanu și Codin Dumitres
cu, s-au calificat în sferturile de fi
nală, învingînd în optimi de Rister 
(R.D.G.) cu 6—3, 6—4, 6—4 și res
pectiv pe Backhaus (R.D.G.) cu 10—8, 
6—3, 6—0. Alte rezultate : Barsny 
(Ungaria) •— Vrum (Cehoslovacia) 
6—0, 7;—5, 6—4 ; Laudin (Cehoslova
cia) — Nowicki (Polonia) 5—7, 4—6, 
6—4, 6—3, 6—2. în sferturile de fi
nală ale probei de simplu femei 
Iudit Dibar (România) a jucat cu 
Polgar (Ungaria), de care a fost în- 
trecută cu 1—6, 6—4, 6—2.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
PARIS. — Etapa a 10-a a turului ci

clist al Franței (Bayonne-Pau, 234 km. 
prima etapă de munte) a adus impor
tante modificări în clasamentul general 
individual. Tricoul galben a fost îmbră
cat de italianul De Pra care a cîștigat 
etapa, parcurgînd distanța în 6h37:00. 
De Pra are un avans de 2:03,0 față de 
olandezul Janssens.

LONDRA. — Ieri s-au desfășurat se
mifinalele probei de simplu femei din 
cadrul turneului de tenis de la Wimble
don. Moffit (S.U.A.) a dispus ușor de 
cîștigătoarea turneului de anul trecut 
Margaret Smith (Australia) cu 6—3, 6—3 
iar Maria Btmeo (Brazilia) a eliminat-o 
pe Ann Johnes-Haydon (Anglia) cu 
6—3, 13—11, 7—5.

Iată cîteva rezultate de la 
Internațional de atletism de 

Masculin : 1 500 m Este-
3:44,0 ; disc : Fejer
m ; suliță Glogowskl

ATENA, 
concursul 
la Atena, 
ban - (Spania) 
(Ungaria) 54,64 __.
(Polonia) 75,14 m. Proba de săritură cu 
prăjina a fost cîștigată de atletul grec 
Papaniocolau cu rezultatul de 5,03 m 
(nou record al Greciei); 400 m plat: Ko- 
vaci (Iugoslavia) 47,9 ; greutate : Nagy 
(Ungaria) 17,89 m.

HELSINKI. — In concursul de la 
Kueru, sulițașul finlandez Kinunen a 
obținut o aruncare de 80,64 m, Iar Tiu- 
sanen — 80,34 m.

LONDRA. — Cassius Clay a anunțat 
că-1 va întîlni pe boxerul englez Brian 
London într-un meci care se va disputa 
în capitala Angliei în cursul lunii au
gust.

STUTTGART. — In cadrul întîlnlrll 
atletice dintre reprezentativele de ti
neret ale R.F. Germane și Italiei, atle
tul Italian Arazzo (20 ani) a realizat 
2,11 m la săritura în înălțime.

PARIS. — La 45 de ani, celebrul aler
gător francez Alain Mimoun a cucerit 
cel de-al 32-lea titlu 
cîștigînd campionatul 
Franței.

BUDAPESTA. După 
turneul Internațional 
de la Budapesta conduce maestra romi, 
nă Elisabeta Polihroniade cu 3.5 puncte. 
Pe locurile următoare în clasament «e 
află Karakaș (Ungaria) cu 3 puncte, 
lovanovici (Iugoslavia), Kozlovskaia 
(U.R.S.S.). Veroczl (Ungaria) cu cite 2.5 
puncte fiecare. In runda a 4-a Fdihro- 
niade a învins-o pe Kmetovits (Ungaria).

nation al al său, 
de maraton al

patru runde, în 
feminin de șah
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TOT DESPRE EFICACITATE Meciurile internaționale de ieri
De la pasa lungă pină la șutul

Se știe că pasa lungă este o armă 
de temut în arsenalul unei echipe. 
Degajările lungi spre partener sau 
in spații libere accesibile pentru par
tener, deschiderile pe aripă și în 
adîncime, ca și schimbările de joc 
de la o latură la cealaltă a terenului 
fac parte din mijloacele tactice des 
utilizate în jocul modern. Contra
atacul surprinzător pentru adversar 
și, în general, surpriza tactică por- 

' nește de obicei de la o pasă lungă. 
Mai mult, se poate spune că a re
nunța la pasa luncă însemnează în 
mare măsură a renunța la contra- 

Ș-. atac. Or, se știe că un mare pro
cent de goluri se înscriu tocmai din 

t acțiuni duse pe contraatac, metoda 
cea mai sigură de a găsi descoperită 
chiar și apărarea cea mai betonată.

Pe vremuri, pasa lungă era des 
' folosită de echipele românești de 

frunte. Jucători de valoare, cum au 
fost Cotormani, Steinbach, Rășinaru, 
Albu, Colea Vîlcov, își trimiteau 
echipele in atac cu un șut puternic, 
de 35—40 de metri. Mai recent, au 
excelat în inițierea unor contraatacuri 
astfel pornite jucători de mare măies
trie cum au fost Petschovschi, A- 
polzan, Bone. Călinoiu și alții. Cu 
atît este mai de neînțeles faptul că, 
în prezent echipe fruntașe ca Rapid, 
Steaua, Dinamo București folosesc 
cu multă teamă pasa lungă. Destul 
de rar folosesc pasa lungă Petrolul 
și Steagul roșu. Ceva mai des, dar 

, încă insuficient, o întrebuințează U- 
niversitatea Cluj și U.T.A.

Pas^Jjfptă aduce cu sine riscul 
unui |^^entaj mai mare de greșeli, 
dar acest risc este cu prisosință 
compensat prin eficacitatea acestui 
procedeu. Nu degeaba cele mai bune 
echipe braziliene, italiene și engle- 

, zești folosec foarte des acest proce
deu care caracterizează în mare mă
sură stilul lor de joc.

Nu teama de riscurile pasei lungi, 
ci mai degrabă neglijarea la antre
namente a exercițiilor de dezvoltare 
a forței picioarelor și a exercițiilor 
de perfecționare a lovirii cu putere

CHIPĂ CÎSTIGĂ,
NOTĂ

ALTA St CALIFICĂ!...
jptărîre a 
fa fotbal 
ieri.re în

comisiei regio- 
Galați a produs 
rîndul echipelor 

|0^finiori participante la cam
pionatul regional, recent încheiat. 

Cu de la sine putere și... nesi
lit de nimeni, președintele aces
tei comisii, Alexandru Carabela,
împreună cu un metodist al Con
siliului regional UCFS au decla
rat campioană regională ÎNAINTE 
DE DISPUTAREA A TREI JOCURI
DE BARAJ echipa Laminorul 
Brăila, care la acea dată era în 
frudtea clasamentului. După co
municarea făcută (fără ca echi
pele să știe) către F. R. Fotbal, 
jocurile de baraj au continuat și,

— Chiar în toate, nu! Dar ici, 
colo, mai vîrim și noi cile un beți
șor...

— Frumos! — spun.
— Ne-ați infeles greșit: noi nu 

punem bete în roțile altora.
— Nu ?
— Sigur că nu. Noi punem bețe 

doar în roțile noastre 1
— £7, așa mai merge!...
— Vedeți?
— spuneți că vă puneți singuri 

bețe in roate ?
— Singuri.
— Cum Drocedați ? — întreb.
— Noi, de exemplu, ne ocupăm 

de secția de box a clubului sportiv 
Tractorul din Brașov. Neavînd an
trenor, am cerut federației de specia
litate să rezolve această problemă. 
Cum credeți că a rezolvat-o ?

— V-a trimis un antrenor.
— Exact. Noi insă nu de „antre- 

nor-om* * aveam nevoie, ci de „antre- 
nor-post“ duceam lipsă. Adică, vroiam 
să-l încadrăm ca antrenor pe instruc- 
torul nostru de box.

— La ritmul în care ne punem 
bețe în roate!

— Aveți dreptate. In sfirșit, cred 
că sînleti...,

— Unicii? Nu! Greșiți!

★

— Mai e cineva care își pune 
singur bețe în roate ? — întreb.

— Noi.
— Care noi ?
— Noi, cei din Craiova.
— Concret !
— In orașul nostru au existat 

două terenuri de tenis de cimp.
— Și ?
— Nu mai există ’.
— Imposibil! Erau cele mai fru

moase din Craiova.

— Pricep: un salariu mai mare, la 
o calificare mai mică.

— A ti ghicit. Deci, vă imaginați 

și precizie a mingii, credem că a 
dus la ocolirea de către jucătorii 
noștri a trimiterii mingii la distanțe 
mari. Deficientele cunoscute în jocul 
cu capul și cu corpul contribuie șl 
ele la ocolirea paselor lungi și, în 
general, a jocului pe sus, întrucît se 
știe că recuperarea mingilor trimise 
la distantă se tace în mare măsură 
impunîndu-și superioritatea în jocul 
cu capul și corpul.

în realitate, antrenamentele echi
pelor noastre de toate categoriile 
cuprind prea puține exerciții nece
sare pregătirii pentru executarea pa
selor lungi. Ele se desfășoară re 
spatii de teren înguste care nici nu 
permit nici nu impun lovirea mingii 
cu putere. Se insistă mai ales pe 
exerciții tehnice vizînd jongleria pe 
spații mici, ceea ce este necesar dar 
nu pregătește pentru însușirea pase
lor la distantă, cel puțin la fel de 
importante. Mai mult decît atît, 
unii dintre specialiștii noștri se și 
mîndresc că fundașii au renunțat la 
degajările lungi cum se foloseau 
„odinioară” deși, după părerea noas
tră, astfel de degajări bine dirijate 
își păstrează și astăzi întreaga lor 
actualitate.

Forța specifică necesară lovirii 
mingii cu putere se capătă prin exer
ciții speciale și potrivite începînd 
din primul stadiu al pregătirii fot
balistului. O dată cu însușirea teh
nicii trebuie să progreseze și lovirea 
cu putere și precizie a mingii. Ast
fel de exerciții stau la baza unor 
lovituri eficiente la poartă. în fot
balul modern șutul cere forță nu 
numai pentru a-1 învinge pe portar, 
ci mai ales pentru a asigura exe
cuției maximum de viteză, forța fiind 
factorul prin țipai în rezolvarea si
tuațiilor de gol prin viteză. Cu apă
rările betonate de acum, cu fundași 
iuți, tehnici și puternici, ocaziile de 
gol trebuie exploatate eu maximum 
de viteză și hotărîre. Acesta cere 
multă forță în picioare și o tehnică 

după terminarea lor, primul loo 
a revenit formației... Ancora Ga
lați, la egalitate de puncte cu La
minorul Brăila, dar cu un golave
raj superior.

într-adevăr, federației trebuia 
să i se transmită pînă la 30 mai 
a.c. echipa cîștigătoare, dar ce 
vină au tinerii fotbaliști de la 
Ancora că organizatorii nu s-au 
preocupat ca pînă la acea dată 
competiția să fie terminată ?

Acum, cine e la urma-urmei 
campioană regională ? Ancora 
sau Laminorul ?

T. SIRIOPOL — coresp.

INTERVIU—FOILETON

Reușiți oare în toate 
să vă puneți bețe-n roate ?

cum a fost primit la club profesorul 
de educație fizică Mircea Balaș.

— Pe el vi l-a trimis? — întreb.
— Pe el. Energic, priceput, spe

cialitate box... EXACT OMUL DE 
CARE N-APEAM NEVOIE!

— De care aveați nevoie ! — spun.
— Nici ca dumneavoastră, nici ca 

noi : de care avea clubul nevoie !
— Mă rog.
— Ei bine, în două luni l-am.., 

terminat! Am făcut ce am făcut, 
că nu-i mai calcă la antrenament nici 
un tînăr. Acum stă singurel în sala 
goală. Cît poate să reziste?

— Știu eu ?...
— Să zicem, încă o săptămînă, 

două.
— Cam atît. La ritmul în care îi 

puneți bețe în roate!

pe poartă
specifică de lovire cu putere și pre 
cizie a mingii, in orice aozilie s-ar 
afla corpul. Se cer calități acrobatice, 
așa cum posedă jucători ca Pelâ, 
Banișevski, Eusebio, Albert, Mazzola, 
Asparuhov, Kvasniak, Charlton, See- 
ler etc. Șutul trebuie să fie fulge
rător, cit mai puțin pregătit, aproape 
fără pendulare — cu efectul unei 
lovituri de bici. Șutul mai trebuie 
să fie eficace și trimis de la distante 
mai mari, de la 20—30 de metri și 
mai mult, ceea ce cere multă, multă 
putere mai ales fiindcă accesul în 
careu devine din ce in re mai difi
cil. Nu degeaba în fotbalul interna
tional-cam 50 la sută din goluri 6e 
marchează din lovituri de la dis
tantă și din faze fixe, execuții care 
necesită multă forță și precizie ceea 
ce, așa cum am arătat mai sus, nu 
se cîștigă numai prin exersarea șu
tului la poartă, ci prin exerciții spe
cifice de dezvoltare a forței și pre
ciziei. Astfel de exerciții (colective 
și individuale) pregătesc executarea 
cu precizie atît a paselor lungi cît 
și a loviturilor la poartă. După pă
rerea noastră, diferența între cele 
două execuții nu este esențială.

N-ar fi exclus ca eficacitatea re
lativ scăzută a înaintărilor noastre, 
ca și evitarea folosirii paselor mai 
lungi de către echipele românești să 
fie, într-o măsură, urmarea uneia și 
aceleiași cauze : neglijarea în antre
namente a pregătirii pentru lovirea 
cu putere a mingii.

Este vorba aci de o teză care în
cearcă să dea o explicație parțială 
a problemei eficacității — cea mai 
discutată și mai arzătoare problemă 
a fotbalului nostru.

TUDOR VASILE

LA
SÎMBĂTĂ, ÎN CAPITALĂ: 
PROGRESUL — SPARTAK 

SUBOTICA
Stadionul Republicii din Capitală 

va găzdui sîmbătă, în nocturnă, cu 
începere de la ora 19.30, partida in
ternațională de fotbal dintre PRO
GRESUL BUCUREȘTI și SPARTAK 
SUBOTICA (Iugoslavia).

în deschidere, de la ora 18, vor 
juca echipele de juniori ale cluburi
lor Steaua și Progresul, antrenate de 
Victor Dumitrescu și, respectiv, Titus 
Ozon.
AL TREILEA MECI AL ECHIPEI 

SPARTAK SUBOTICA
Formația iugoslavă Spartak Subo- 

tica își va încheia turneul pe care îl 
întreprinde în țara noastră marți 5 
iulie, la Craiova, unde va întîlni pe 
Știința.

PIRCĂLAB, ACCIDENTAT
A surprins, desigur, faptul că Pîr- 

călab nu face parte din lotul repre
zentativ pentru meciul cu Por
tugalia. El este accidentat din meciul 
de cupă Steaua — Dinamo (are o en
torsă la piciorul stîng). Din această

U. T. A. — JEDNOTA ZILINA 
2—1 (2—1)

ARAD, 30 (prin telefon). — întîl- 
nind azi echipa cehoslovacă Jednota 
Zilina, textiliștii au arătat o bună 
dispoziție de joc, oferind celor pre- 
zenți pe stadionul „30 Decembrie*  un 
joc pîăcut, cu multe faze spectacu
loase, aplaudate la scenă deschisă. 
Ei au avut inițiativa în majoritatea 
timpului, punînd deseori în pericol 
poarta oaspeților. Numai forma bună 
a portarului Plach, care a salvat e- 
chipa sa de la cel puțin 3 goluri, 
precum și apărarea cam dură a 
Jednotei a făcut ca scorul să fie doar 
2—1.

Oaspeții, cu o formație tînără, 
proaspăt revenită în prima categorie 
a țării, au jucat deschis, remarcîn- 
du-se prin mobilitate.

Golurile au fost înscrise de Pan- 
tea (min. 2), Țîrlea (min 17 din pe- 
nalti) pentru U.T.A., respectiv Pali- 
vec (min. 35 din penalti).

Arbitrul M. Ostaficiuc-Deva a con
dus în general corect, dar nu a sanc
ționat jocul tare al Jednotei, mai ales 
în repriza a doua, cînd oaspeții au 
vrut — cu orice preț — să mențină 
un scor cît mai strîns.

Partida de azi a constituit o bună 
verificare a echipei locale în vederea 
jocului cu Partizan Tirana din cadrul 
„Cupei balcanice".

U.T.A.: Weichelt — Birău, Bacoș, 
Mețcas, Petschovski III (Igna) — 
Chivu, Floruț — Pantea, Jac (Șchio
pul, Țîrlea, Axente.

JEDNOTA: Plach — Cargulak, 
Chovan, Schmidt — Mares, Podolak 
— Palivec, Majercik, Chlapik (Pa- 
zicky), Kuchar, Hrablic.

GH. NICOLĂIȚĂ - coresp.

FARUL — SPARTAK SUBOTICA 
6—0 (4—0)

CONSTANȚA, 30 (prin telefon). — 
Prima partidă internațională dispu-

ZI
cauză n-a jucat nici în meciul CSMS 
—Dinamo București și nu va putea fi 
folosit nici în ultima etapă a cate
goriei A.

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
Redacțiile ziarelor „Drapelul roșu*  

și „Dolgozo Nep*  din Satu Mare or
ganizează o competiție rezervată elevi
lor școlilor generale, dotată cu „Cupa 
ziarelor locale*.  Competiția se va des
fășura sistem campionat, tur-retur, și 
va avea loc în fiecare vacanță de vară 
a elevilor. Pînă în prezent, peste 250 
de copii, din 9 școli, s-au prezentat 
la meciurile de trial. De remarcat 
punctualitatea și ambiția de care dau 
dovadă micii fotbaliști în procesul de 
instruire. Fiecare echipă este pregătită 
de către un instructor voluntar. Prin
tre aceștia se găsesc foști jucători ca 
Vasile Toth, Z. Covaci, Al. Orha și 
A. Seredai.

Conducerile școlilor au creat con
diții bune echipelor pentru participa
rea la acest mic campionat, iar consi
liul orășenesc UCFS a elaborat regu
lamentul competiției și asigură asis
tența tehnico-organizatorică.

A. VERBA-coresp.

— Dați-ne voie: din primul am 
făcut teren de handbal.

— De ce ?
— Așa, ca să ne băgăm singuri 

bețe in roate! Deci, pe primul l-am 
transformat în teren de handbal. Te
ren pe care l-am îngrădit, dar care 
nu e bun de nimic, neavînd dimen
siunile regulamentare.

— Formidabil!
— Asta n-ar fi nimic. îngrădind 

terenul de handbal, nu putem folosi 
nici terenul de tenis.

— Cum așa ?
— Păi, a devenit și el neregula

mentar !
— Fantastic !
— Asta n-ar fi nimic. Nici așa 

neregulamentar nu-l mai putem fo
losi.

— Sint indiscret dacă vă întreb 
din ce cauză?

— Din cauza terenului de handbal 
al cărui gard împiedică desfășurarea 
jocurilor de tenis. Ne-am pus, ori 
nu, singuri bete în roate ?

— Mai e cineva care?...
— Noi.
Dat a viitoare!

VASILE TOFAN 

tată de Farul în acest sezon a coin
cis cu o victorie categorică, în care 
atuurile constănțenilor 'au fost: co
laborarea foarte bună între linia de 
mijloc și cea de atac (Manolache 
s-a infiltrat deseori în linia ofensivă, 
iar Koszka a distribuit mingi utile), 
fapt ce a permis înaintașilor să de
pășească apărarea adversă; jocul 
simplu și precis al liniei defensive i 
numărul mare de șuturi expediate 
pe spațiul porții de linia ofensivă 
(mai puțin Zamfir).

Echipa iugoslavă a fost surprinsă 
în prima repriză de vivacitatea Fa
rului, reușind ca în următoarele 45 
de minute să echilibreze jocul pînă 
spre final cînd, din nou a cedat pa
sul. Fotbaliștii de la Spartak Subo- 
tica s-au remarcat totuși prin con
trolul bun al balonului la mijlocul 
terenului.

Cele 6 goluri au fost înscrise de 
Manolache (min. 4 și 25), Caraman 
(min. 16), Tufan (min. 36), Eiikosi 
(min. 84) și Stancu (min. 85).

Arbitrul E. Martin — București a 
condus corect următoarele formații i

FARUL : Manciu — Pleșa, Tîlvescu, 
Costin, Dumbravă — Manolache, 
Koszka — Tuian, Zamfir. Caraman, 
Kallo. Au mai jucat: Pilcă, Mareș, 
Gref, Stancu, Biikdsi, Mustață, O- 
logu.

SPARTAK : Kovacevic I — Gubic, 
Agoston, Popovic. Bleskan I — Ko
vacevic II, Wagner — Ilovăț, Vitko- 
vic, Bleskan II — Voinic. Au mal 
jucat: Marinovic, Rudic, Surkovic, 
Sadoevic.

C. POPA și L. BRUCKNER 
coresp.

Azi prima tragere 

după noua formulă 

la Loto
începînd cu tragerea LOTO de azi 

1 iulie 1966, în cadrul măsurilor pri
vind lărgirea bazei de atribuire a pre
miilor la toate sistemele LOTO-PRO- 
NOSPORT, se înscrie și aplicarea 
unei noi formule a tragerilor LOȚO. 
în ce constă noua formulă ?

— tragerea se va efectua în două 
faze :

în prima fază vor fi extrase 10 
numere din 90, deci în aceiași 
mod ca și pînă acum ;
în cea de-a doua fază se vor ex
trage TREI NUMERE DiN 
CELE ZECE EXTRASE LA 
PRIMA FAZĂ. Aceasta es:c nou
tatea formulei.

La extragerea de trei numere din 
cele zece se atribuie PREMIUL SPE
CIAL VARIANTELOR CARE AU 
ÎNSCRISE CELE TREI NUMERE 
EXTRASE ÎN ORDINEA EXTRA
GERII.

CATEGORIILE DE PREMII

La extragerea de 10 numere din 50 
(prima fază) premiile se vor atribei 
pe aceleași 8 categorii ca și «n 
prezent (I la a VIII-a) ;

La extragerea de 3 numere din pri
mele 10 extrase (a doua fază) se atri
buie premiul special variantelor care 
au înscrise cele 3 numere extrase în 
ordinea extragerii. Se precizează că 
variantele care obțin premiul special 
primesc în același timp și premiul de 
categoria I — a VIII-a care le re
vine în mod normat

Precizăm că premiile suplimentare 
I și II se desființează o dată cu intro
ducerea premiului special.

• Tragerea LOTO de azi va avea 
loc în București la Clubul Adesgo din 
Calea Șerban Vodă ar. 249 la orele 
18.30.

• Concursul Pronosport nr. 27 de 
duminică 3 iulie 1966 are în program 
ca „vedetă*  meciul Portugalia — Ro
mânia și 12 întîlniri din cadrul pri
mei etape a „Cupei de Vară*.  Dar 
iată programul integral : I. Portugalia 
— România, II. Minerul Lupeni — 
Jiul, III. C.F.R. Pașcani — Ceahlăul 
IV. Flacăra — Metalul Tîrgoviște, V, 
C.F.R. Arad — Vagonul Arad, VI. 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița, 
VII. Arieșul — Industria sîrmei, VIII. 
A.S. Aiud — Clujeana, IX. Textila 
Buhuși — Locomotiva Iași, X. Rapid 
Mizil — Poiana Cîmpina, XI. Faianța 
Sighișoara — C.S.M. Sibiu, XII. Chi
mia Făgăraș — Gaz metan. XIII. Me
talul Hunedoara — A.S. Cugir.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto—Pronosport.


