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21 salve de

granit negru,
e

fanfară și purtătorii dra- 
Indoliate urmează în pas 
escorta militară, alcătuită

spre Monumentul eroi- 
pentru libertatea po- 
a patriei, pentru so-

o via- 
parti- 

a da
celor

SĂLĂJAN
19.6.1913—28.8.1966

Sînt date care marchează 
ță pusă în slujba cauzei 
dului, luptei revoluționare 
sei muncitoare, înfăptuirii
mai înalte idealuri de libertate, 
independență și progres ale po
porului român, întăririi și înflo
ririi patriei socialiste.

(Agerpres)

pe strada Onești,

Mitingul de doliu din fața Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
LEONTIN SĂLĂJAN

De două zile, țara a arborat 
în berna drapele tricolore și ro
șii în semn de doliu pentru în
cetarea din viață a tovarășului 
Leontin Sălăjan, membru al Co
mitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, general de armată, 
ministrul forțelor armate. Două 
zile, mii de bucureșteni, adînc în
durerați, au trecut prin fața ca
tafalcului așezat la Palatul Repu
blicii.

Marți, 30 august. în orele di
mineții, oamenii muncii își iau 
ultimul rămas bun de la fiul cre
dincios al partidului și poporu
lui — tovarășul Leontin Sălăjan. 
Pelerinajul nu contenește, ca un 
prinos al stimei și cinstirii me
moriei celui dispărut. în rîndu- 
rile celor ce se perindă la că- 
pătîiul lui se află și maramu
reșeni din satul natal Santău, de
legații ale locuitorilor orașului 
Oradea al căror deputat a fost 
în Marea Adunare Națională, nu
meroși militari — ofițeri și os
tași ai forțelor noastre armate. 
Mereu alte gărzi se aliniază de o 
parte și de alta a catafalcului.

în semn de omagiu adus ge
neralului de armată Leontin Să
lăjan au venit delegații militare 
din țări socialiste, care au depus 
coroane de flori și au făcut de 
gardă la catafalc. O coroană de 
flori a fost depusă din partea 
Comandamentului forțelor armate 
ple statelor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Membrii corpului diplomatic au 
depus o coroană de flori și au 
prezentat condoleanțe familiei.

Ora 11. Ultima gardă este alcă
tuită din tovarășii 
Ceaușescu, Chivu 
Gheorghe Maurer, 
postol, Alexandru 
Emil Bodnaraș, 
ghici, 
Verdeț, 
tre Borilă, 
Gheorghe 
Voi tec.

Peste sicriu sînt așternute fal
durile îngemănate ale steagurilor 
țării și partidului.

După cîteva clipe, în marea 
piață din fața Palatului Republi
cii miile de oameni întîmpină în
tr-o atmosferă de adîncă emoție 
apariția sicriului, încadrat de con
ducătorii partidului și statului.

în timp ce răsună acordurile 
grave ale marșului funebru, tru
pele aliniate în piață dau onorul, 
prezentînd armele.

Cortegiul funebru se pune în 
mișcare.

Nicola e 
Stoica, Ion 

Gheorghe A- 
Bîrlădeanu, 

Alexandru Dră- 
Paul Niculescu-Mizil, llie 

Maxim Berghianu, Pe- 
Constantin Drăgan, 
Rădulescu, Ștefan

în frunte, purtat de doi gene
rali, se află portretul îndoliat al 
tovarășului Leontin Sălăjan. Ur
mează coroanele de flori depuse 
la catafalc de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri, de familie, de Ministe
rul Forțelor Armate, Uniunea 
generală a sindicatelor, C.G. al 
U.T.C., Consiliul Național al Fe
meilor, Ministerul Afacerilor In
terne, de Comitetul orășenesc de 
partid București și Sfatul popular 
al Capitalei.

Carul funerar este precedat de 
un grup de generali și ofițeri su
periori ce duc pe brațe perne de 
catifea pe care strălucesc Steaua 
de Erou al Muncii Socialiste și 
alte ordine și medalii cui care a 
fost decorat Leontin Sălăjan, în 
semn de prețuire a meritelor sale 
deosebite.

în urma afetului de tun ce 
poartă sicriul, merg familia de
functului, conducători de partid 
și de stat, delegații militare de 
peste hotare, oficialități române, 
șefi ai misiunilor diplomatice și 
atașații militari acreditați la Bucu
rești.

După 
pelelor 
solemn 
din ostași reprezentînd armele: 
infanterie, marină, aviație și gră
niceri. Se înșiruie apoi într-o 
impresionantă coloană mii de ce
tățeni veni ți să participe la fune
ralii — muncitori, intelectuali, 
studenți, numeroși militari.

în cadența gravă a marșului 
funebru, cortegiul se îndreaptă cu 
pași înceți 
lor luptei 
porului și 
cialism.

Trecînd 
pe lîngă sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, carul mortuar, întregul cor
tegiu străbat apoi bulevardele Ni- 
colae Bălcescu și 1848, magistra
la Nord-Sud. Zeci de mii de bucu
re? teni își iau un ultim rămas 
bun de la cel dispărut.

Printre cei înșiruiți de-a lungul 
traseului se disting numeroase 
uniforme de ostași și ofițeri. Ei 
prezintă solemnul salut ostășesc 
celui care a adus o prețioasă 
contribuție la înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare a forțe
lor armate, de întărire a capaci
tății de apărare a patriei, de e- 
ducare a ostașilor în spiritul dra
gostei nețărmurite față de par
tidul comunist și patria socialis
tă. E o adevărată ștafetă a ono-

rului militar perpetuată pe kilo
metri întregi.

...Ora 13. Carul mortuar pă
trunde pe aleea centrală a par
cului, îndreptîndu-se spre Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism. In sunetele mar
șului funebru, sicriul este pur
tat de un grup de ofițeri supe
riori pînă la platforma din fața 
monumentului, unde este așezat 
pe catafalc. Garda militară cu 
drapelul Îndoliat prezintă onorul. 
Fanfara intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România. 
Aici, în fața monumentului, are 
loc mitingul de doliu.

Deschizând mitingul, tovarășul 
Dumitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al G.G. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.C.R., a spus:

încercăm cu toții o grea și pro
fundă durere conducînd pe ulti
mul său drum pe tovarășul Leon- 
tin Sălăjan, membru al Comite
tului Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, general de armată, ministrul 

ale Republicii 
inimile în- 
cmoție și 
memoriei

Forțelor Armate 
Socialiste România. Cu 
doliale, ne plecăm cu 
adine respect în fața 
sale pe care o vom cinsti veșnic.

Au luat euvlntul tovarășii Con
stantin Drăgan, membru al Comi
tetului Executiv al G.G. al P.C.R., 
președinte al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, gene
ral colonel Ion Ion iță, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul For
țelor Armate ale Republicii Socia
liste România, Alexandru Dră- 
ghici, membru al Prezidiului Per
manent și al Comitetului Execu
tiv al C.G. al P.C.R., secretar al 
G.G. al P.G.R.

Conducătorii de partid și de 
stat înconjoară sicriul, care este 
purtat de 8 generali. Intr-o atmo
sferă impresionantă, în acorduri
le Internaționalei, sicriul este co- 
borît într-una din criptele de la 
baza hemiciclului Monumentului, 
în văzduh răsună 
artilerie.

Pe lespedea de 
gravat:
LEONTIN GH.

La Budapesta au început 
campionatele europene de atletism

Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite prin telefon:
Primii care au intrat în concurs pe 

.Nepstadion' au fost mărșăluitorii din 
proba de 20 km. D,upă un tur alista- 
dionului, ei și-au continuat întrecerea 
pe străzile din vecinătate. începutul 
a fost furtunos și cei mai mulți din
tre concurent! nu au putut rezista 
ritmului impus de reprezentantul 
R.D. Germane, Lindner, iar plutonul 
s-a subțiat mereu. La jumătatea par
cursului, în frunte; alături de Lind
ner, s-a aflat sovieticul Golubnicii. 
Spre șfîrșit, atletul din R.D. Ger
mană reușește să scape de urmări
torul său și ajunge primul la sosire 
cu un avans de peste 150 m. Clasa
ment: 1. D. LINDNER (R.D.G.) lh 
29:25,0,- 2. Golubnicii (U.R.S.S.) lh 
30:06,6; 3. Smaga (U.R.S.S.) lh 30:18,0; 
4. Sperling (R.D.G.) lh 31:25,8; 5.
Vediakov (U.R.S.S.) lh 32:00,8; 6.
Kiss (R.P.U.) lh 33:42,6.

Finala aruncătoarelor de Ia greu
tate ne-a oferit o luptă interesantă în
tre sovietica Tcihova și atletele din 
R.D. Germană Gummel și Lange. 

Tcihova a reușit din prima încercare 
17,22 m și nu a mai putut fi între
cută de adversarele sale. Românca 
Ana Sălăgean a reușit să se califice 
în finala de 8, dar apoi a avut o 
comportare modestă. Clasament: 1. 
NADEJDA TCIHOVA (U.R.S.S.) 17,22 
m; 2. Margarita Gummel (R.D.G.) 
17,05 m; 3. Marita Lange (R.D.G.) 
16,96 m; 4. Galina Zîbina (U.R.S.S.) 
16,65 m,- 5. Maria Ciorbova (Bulga
ria) 15,97 m; 6. Gudrun Schăfer 
(R.F.G.) 15,95 m,- 7. Marlene Fuchs 
(R.F.G.) 15,89 m; 8. Ana Sălăgean 
15,48 m.

Proba așteptată cu cel mai mare in
teres a fost alergarea de 10 000 m. 
Plutonul a mers compact pînă la 
4 000 m, fiind condus pe rînd de 
francezul Fayolle, maghiarul Mecser, 
vest-germanul Letzerich și belgianul 
Roelants. De la 4 000 de metri, Roe- 
lants atacă puternic șl se desprinde, 
lăsînd impresia că va cîștiga. Mecser 
îi prinde însă repede plasa și ei vor 
merge alături cinci ture. Din urmă 
au venit însă puternic Mikitenko și 
Haase. Pe ultimii 400 de metri lupta 
este foarte disputată și cu un sprint

puternic Haase a cîștigat clar. Cla
sament: 1. J. HAASE (R.D.G.) 28:26,0; 
2. Mecser (R.P.U.) 28:27,0; 3. Miki
tenko (U.R.S.S.) 28:32,2; 4. Letzerich 
(R.F.G.) 28:36,8; 5. Rushmer (Anglia) 
28:37,8; 6. Tulloh (Anglia) 28:50,4. în 
această cursă au luat startul și doi 
atleți români. Andrei Barabaș a a- 
bandonat la 5 000 de metri, iar timpul 
Iul Mustață nu ne-a fost comunicat 
pînă la această oră.

Tot în această după-amiază au 
avut loc calificările la lungime băr
bați, precum și serii în probele de 
100 m bărbați, 400 m femei și 1 500 
m. La lungime, cei doi sportivi ro
mâni, Sărucan și Samungi au avut 
comportări slabe. Sărucan a depășit 
de două ori și a treia oară a sărit 
7,07 m, iar Samungi nu a reușit de- 
cît 7,30 m. Dintre ceilalți concnrenți, 
doar trei au reușit să realizeze stan
dardul impus de organizatori (7,60 
m): Ovanesian (U.R.S.S.) 7,67 m, Ste- 
nius (Finlanda) 7,60 m, și Cochard 
(Franța) 7,60 m. Pentru finală s-au 
mai calificat Davies (Anglia) cu 
7,59 m și Barkovski (U.R.S.S.) cu 7,55 
m. Al 12-lea a fost finlandezul Eskola 
cu 7,42 m.

Cele mai bune timpuri din seriile 
cursei de 400 m au fost înregistrate 
de: Hmelkova (Cehoslovacia) 53,6, 
Munkacsi (R.P.U.) 54,0, Fierling (An
glia) 54,2, Noirot (Franța) și Bert hei- 
sen (Norvegia) 54,4, Loden (Olanda) 
și Henning (R.F.G.) 54,5, Szabo 
(R.P.U.) și Samotesova (U.R.S.S.) 54,6 
și Slaman (Olanda) 54,7. In proba de 
100 m bărbați s-au desfășurat șase 
serii. Atletul român Gh. Zamfirescu 
a ocupat locul 4 în seria a II-a după 
Bambuck (Franța), Erbstosser (R.D.G.) 
10,6 și Metz (R.F.G.) 10,6, calificîn- 
du-se pentru semifinale. în sfîrșjt, 
cele mai bune performanțe realizate 
în seriile de la 1 500 m aparțin bel
gianului De Hertoghe 3:40,7, vest- 
germanului Tummler 3:41,1, lui 
Jurgen May 3:41,2 și francezului 
Nicolas 3:41,4. De subliniat că doi 
dintre favoriții probei Odlozil (Ce
hoslovacia) și Rajko (U.R.S.S.) 3:46,7 
nu au reușit să se califice în finală.

Trimisul nostru sperial, CONSTANTIN FAUR, transmite:

Jocuri viu disputate in prima zi 
a campionatului mondial de volei
CESKE BUDEJOVICE — CSteva 

mii de amatori de volei au luat loc 
astăzi în tribunele frumosului sta
dion de iarnă din această localitate, 
unde — după cum se știe -— se des
fășoară una din seriile celei de a 
-Vi-a ediții a Campionatului mondial 
de volei. La ora 18, în sunetele unui 
marș sportiv, cele cinci echipe par
ticipante la această scrie: România, 
Polonia, Olanda, Turcia și Mongolia 
(cea de a șasea formație — Argentina 
nu s-a prezentat pînă la ora începerii 
festivității de deschidere) s-au ali
niat pe podiumul sălii, după care 
reprezentanți ai Comisiei locale de 
organizare și ai Federației ceho
slovace de specialitate au urat spor

tivilor succes în această mare com
petiție internațională, declarînd des
chise întrecerile.

A urmat primul meci al acestei 
serii în care s-au întîlnit echipele 
reprezentative ale Olandei și Turciei. 
Victoria a revenit voleibaliștilor 
olandezi cu scorul de 3—0 (9, 13, 14) 
după un joc destul de frumos, cu 
combinații tactice subtile, în spiri
tul unui volei modern.

în cel de al doilea meci s-au în
tîlnit selecționatele României și Po
loniei, considerat drept derbiul gru
pei. Și acest pronostic a fost con
firmat nu numai de evoluția scoru-

(Continuare în pag. a 4-a)

Insigna de polisportiv

PREOCUPĂRI...
Ideea de a scrie aceste rînduri 

s-a ivit în momentul în care pre
ședintele asociației sportive Flacă
ra Cîmpina, Nicolae Vasilescu, a 
venit la consiliul orășenesc UCFS. 
Avea treburi în legătură cu echi
pamentul sportiv necesar asociației, 
S-a întristat cînd i s-a spus că 
trebuie să mai aștepte, pentru că 
președintele consiliului UCFS nu 
se afla momentan în sediu.

— Dar de ce atîta grabă? — l-am 
întrebat pe tov. Vasilescu.

•—■ Trebuie să procurăm cit mai 
urgent material sportiv, deoarece 
săptămîna aceasta am programat 
concursuri pentru trecerea probelor 
Insignei de polisportiv și dorini ca 
băieții noștri să lie cit maj bine 
echipați, să se întreacă cu plăcere.

Așa a început discuția noastră 
despre concursurile Insignei de po
lisportiv. Am aflat că toți cei peste 
100 de sportivi legitimați pe care îi 
are rafinăria din Cîmpina sînt pur
tători ai insignei, că în aceste zile

conducerea asociației și-a propus să 
atragă un număr tot mai mare de 
membri ai UCFS în concursurile 
pentru trecerea probelor.

— Ne-am gindit, ne explica inter
locutorul nostru, să angrenăm in în
trecerile insignei marea majoritate a 
membrilor UCFS din rafinărie. Sint 
mai mult ca sigur că vom reuși, 
deoarece pregătirile și concursurile 
pentru îndeplinirea normelor oleră 
un program atractiv, o activitate sti- 
mulatorie.

- Cine se va ocupa de pregătirea 
r oncurentilor ?

— Antrenorii Matei Nedelea, Ion 
Davidescu, Constantin Vjșeg, precum 
și foștii sportivi fruntași ai rafină
riei : Ion Dănuțiu, Ion Mincueșcu, 
Gheorghe Griggreșcu, Vaier Pop, 
Valentin Butnarii și lori Crișancare, 
în momentul de față, sînt instructori 
voluntari. Ei vor îndruma pașii ce-

TR. lOANlfESCU
(Continuare în pag. a 2-a)



Astăzi un joc internațional feminin: 
Universitatea București-Radnicki Belgrad

O altă echipă de peste hotare a 
sosit în țara noastră pentru a dis
puta o serie de jocuri în această 
săptămină, premergătoare începerii 
campionatelor republicatle. Este vor
ba de formația Radnicki Belgrad, 
una din fruntașele handbalului fe
minin iugoslav, în compenenta că
reia intră numeroase jucătoare In
ternaționale cu palmares de presti
giu

. Primul meci al handbalistelor iu
goslave va avea loc astăzi după- 
amiază pe stadionul Tineretului în

va califica formația care va avea 
o diferență de goluri mai mare. 
Este interesant deci de urmărit dacă 
handbaliștii de la A.S.A. vor putea 
reface diferența — destul de mare 
— luată de bucureșteni în prima 
partidă.

CONGRESUL FEDERAȚIEI INTERNA
ȚIONALE DE HANDBAL

Intre 1 și 4 septembrie se des
fășoară la Copenhaga Congresul 
F.I.H., la care participă ca repre-

în vfzita la centrul de inițiere și antrenament din Si. Gheorghe

Atletism fără sectoare de... atletism
La 

făcut 
în cadrul centrului de inițiere și antrenament la atletism. Am 
aflat că primele lecții au început în cursul lunii aprilie, 
cu numeroși copii, dintre care au fost reținuți, în urma 
unor concursuri de selecție, 32 de fete și băieți. Aceștia au 
fost împărțiți în două grupe: avansați și începători, ultima 
primind în continuare copii pentru inițiere. Dintre „avansați", 
Mihai Antonio (Înălțime), Iosif Gherman (șprint), Andrei 
Kiss (sprint și săritură în lungime) și Alexandru Lalim 
(sprint) se anunță autentice speranțe ale atletismului din Sf. 
Gheorghe. Programul de pregătire este condus de prof, de 
educație fizică (cu specialitatea atletism) Ștefan Deziderat, 
ajutat de prof. Gavrilă Fekete. „ .

înarmați cu aceste date, am pornit pe teren să vedem 
in ce condiții lucrează micii atleți. Din păcate, vizita noastră 
la stadion a început cu unele decepții. Astfel, prof. Fekete 
se plîngea că în ultima vreme frecvența elevilor lasă de 
dorit, mai ales la grupa începătorilor. Din cauza dezintere
sului manifestat de administrația stadionului, pista este nă
pădită pe multe porțiuni de iarbă și bălării. De asemenea, 
nu se poate lucra la probele de sărituri și aruncări deoarece

sediul Consiliului raional UGFS Sf. Gheorghe ni s-a 
o prezentare a activității desfășurate plnă în prezent

nu există asemenea sectoare iar din magazie lipsesc unele 
materiale pentru săritura cu prăjina, garduri etc. Aceasta 
se explică șî prin faptul că asociația Oltul, ca și alte aso
ciații sportive din oraș, nu acordă atenția cuvenită dezvol- 

De altfel, din cele 25 de asociații 
trei și anume Oltul, Progresul 

ramură de sport. De 
Și

tării atletismul™, 
existente în oraș numai 
și Făclia au secții la această ramură de
aceea, la cursurile de inițiere și antrenament s.a
prezentat un număr extrem de redus de tineri. Și încă ceva: 
unii profesori de educație fizică nu insuflă elevilor dragostea 
pentru practicarea atletismului și în consecință, după clteva 
ședințe de inițiere, băieții, și în special fetele, abandonează 
lecțiile, simțindu-se atrași mai mult de jocuri sportive.

Concluzia este clară: centrul de inițiere și antrenament nil 
poate funcționa cu bune rezultate fără sectoare de atletism, 
fără suficiente cadre tehnice și mai ales fără tragere de 
inimă din partea celor care se ocupă de acest centru. Defi
ciențele menționate trebuie remediate printr-o acțiune perse
verentă la care să contribuie toți factorii interesați în dez
voltarea atletismului

TR. ANDRONACHE-

în orașul Sf. Gheorghe.

Campionatul de viteza pe Un interesant și bogat

pentru juniori
Chitu (Steaua), M. Pop (D), FI. Ște- 

(Pl.) și IF. Hirschvogel (C.S.M.
Reșița). Și la 350 cmc lupta este strînsă.

circuit
program competițional

Fază din 
finăria

meciul international de handbal disputat 
Teleajen și Selecționata orașului Berlin, 

13—12.

sîmbătă la Ploiești între Ra- 
cîștigat de prima echipă cu

compania uneia din cele mai bune 
formații feminine din țara noastră; 
Universitatea București. Ținînd sea
ma de valoarea jucătoarelor care 
compun aceste două echipe, meciul 
de astăzi după amiază se anunță 
interesant de urmărit, așa îneît ama
torii de handbal vor putea fi sa- 
tisfăcuti de această întîlnire, 
începe la ora 17.

care

JOCURI RESTANTE

res-Mîine se dispută meciurile 
tante din prima etapă a campiona
tului republican masculin, seria I, 
aminate de duminica trecută. După 
cum se știe, prima etapă a acestei 
întreceri nu a programat decît un 
singur meci, celelalte fiind amînate 
deoarece echipele respective au dat 
jucători selecționatei noastre de ti
neret aflată în' turneu în Ceho
slovacia

Aceste partide au loc la Ploiești, 
Ijiși și Timișoara, unde amatorii de 
handbal vor putea viziona jocuri 
echilibrate, între formații de va
loare apropiată. Iată, de altfel, cele 
trei întilniri : Rafinăria Teleajen — 
Știința Galați, Agronomia Iași — 
Universitatea București și Politehnica 
Timișoara — C.S.M.S. Reșița. Inte
resant de urmărit este felul în care 
vor evolua proaspetele promovate 
în seria I (Agronomia Iași și C.S.M. 
Reșița), ambele revenind în această 
competiție după o scurtă absență 
și prezentînd acum loturi mult înti
nerite, cu jucători bine dotați, care 
au intrat în atenția antrenorilor lo
turilor reprezentative

RETURUL JOCULUI DE BARAJ PEN
TRU CAMPIONATUL MASCULIN

După cum se știe, două formații 
masculine își dispută un loc în ca
drul seriei a II-a a campionatului 
masculin : Voința București și A.S.A. 
Ploiești. în primul meci, disputat 
duminică în Capitală, 
de la 
avantaj 
chidere 
Știința
vor întîlni în meciul retur. în caz 
<|e victorie a echipei ploieștene se

handbaliștii 
Voința au cîștigat cu un 
de 8 goluri. Mîine, în des- 
la jocul Rafinăria Teleajen— 

Galati, cele două echipe se

Foto: I. Popescu-Ploiești 

ai federației hoastre dezentanți 
specialitate Lucian Grigorescu, se
cretar general al FRH, și loan 
Kunst-Ghermănescu, președintele co
legiului de antrenori și membru al 
Comisiei Tehnice a F.I.H. Cu acest 
prilej se va stabili locul de des
fășurare a viitoarei ediții a cam
pionatului mondial feminin (1968), 
efectuîndu-se, în același timp și tra
gerea la- sorți a jocurilor din ca
drul .C.C.E.",

BASCHET

Campionatul republican de viteză pe loc și anume: Gh. Ion, P. Paxino și Șt. 
circuit se va Încheia duminică la Con- C 
stanțai unde se va disputa etapa finală, fan 
ConiHenții calificați în etapele de zonă, T_r. , _
își |vor da întîlnire la startul celor 7 Din cei 16 alergători se detașează £>• 
probe Hncluse în programul finalei și din “ ~
discuta lor vor fi desemnați cei 8 cam
pioni republicani (Ia proba de ataș titlul 
se decerne atît pilotului cît și pasage- 
r ti lui); Din consultarea listelor de în
scrieri la finală, se pot face unele apre
cieri asupra valorii concurenților și sen
sibilului echilibru între principalii pre
tendent! la tricourile de campioni. Astfel 
la clasa 125 cmc (14 concurenți) lupta 
pentru titlu se va da între dinamoviștii 
Tr. Uacarie și L. Szabo, dar și brașo
veanul G. Pescaru va avea un cuvînt de 
spus. Ca „175“ (14 concurenți) M. Pop 
(Dinamo) are prima șansă, dar ploieș
teanul FI. Ștefan va încerca să demon
streze că prezența sa în finală nu este 
o formalitate. La clasa 250 cmc (15 
concurenți) nu mai puțin de 6 alergă
tori emit pretenții justificate la primul

Szabo (D), V. Szabo, Al. lonescu, P. 
Paxino (Steaua) și Fl. Bejan (C.S.M. 
Reșița). Ei, credem, își vor disputa 
titlul. Lupta cea mai echilibrată se a- 
nunță totuși la clasa 500 cmc. Aici sînt 
4 maeștri ai sportului: Gh. Ion, Gh. 
Voiculescu, V. Szabo (Steaua) și M. 
Cernescu (Dinamo). Aceștia alături de 
tinerii Al. lonescu, FI. Bejan și băimă- 
reanul V. Solomon vor avea o sarcină 
grea și numai experiență concursurilor 
grele pe care o au maeștrii, li vor ajuta 
pe aceștia să treacă de elanul și per
severența „mînjilor11. Un lucru este sigur, 
lupta lor va da loc la o cursă frumoasă. 
La ataș, din cele 11 echipaje, cele mai 
mari șanse le au reprezentanții clubu
rilor Steaua și Metalurgistul iar la cl. 
70 cmc dinamovistul Tr. Macarie n-are 
contracandidat.

„Cupa României“ în faza finală
La sfîrșitul săptămînii trecute s-a dis

putat faza a II-a interregională a „Cu
pei României", atît pentru echipele mas
culine cit și pentru cele feminine. Iată 
rezultatele înregistrate : MASCULIN : 
la București, Academia Militară—Rapid 
București 63—44 ( 35—28), Dinamo
București—Progresul București 85—35 
(31—13), Steaua—Electrificarea Bucu
rești 20—0 (neprezentare) ; la Bacău, 
A.S.A. Bacău—Medicina Tg. Mureș 
47—86 (18—29); la Arad, Constructo
rul Ara <1—Universitatea Cluj 49—58
(22—26) ; la Brașov, Politehnica Bra
șov—Universitatea Timișoara 74—68
(33—32); la Cluj, Politehnica Cluj— 
Dinamo Oradea 63 —50 (34—29); la 
Craiova, „7 Noiembrie* Craiova—Aurul 
Brad 68—65 (39—34); la Constanta, 
Farul Constanța—Politehnica ~ 
65—56 (34—29); la Tg. Mureș, Comer
țul Tg. Mureș—Steagul roșu Brașov 
29—69 (10—28); FEMININ: ' “

Galafi

la Pu
cioasa, Avintul tineresc Pucioasa—A.S.A.

Cluj 21—65 (II—38); Ia Arad, Foresta 
Arad—Universitatea Cluj 31—43 (18— 
17); la Dorohoi, Avintul Dorohoi—Mure
șul Tg. Mureș 56—30 (26—10); la
Moinești, Știința ” " ' "
București 24—67 
Mare. Ș.S.E. Satu 
61—53 (30—30).

In ce privește meciurile din Capitală, 
iese în evidență victoria puțin scontată 
inițial, dar perfect explicabilă pentru 
cei care au văzut partida, realizată de 
recent promovata formație a Academiei 
Militare în dauna rapidiștilor bucureș
teni. Forma bună manifestată de Fodor 
(18 puncte) și Cimpeanu (22), alături 
de jocul esențialmentc spre folosul e- 
chipei pe care l-a prestat maestrul eme
rit al sportului Andrei Folbert au fost 
factorii principali ai succesului obținut 
în fața baschetbaliștilor de la Rapid, 
caro s-au prezentat cu un lot foarte re
dus, Încă neantrenați și cu dezavantajul 
absenței lui Cristian Popescu (bolnav).

Moinești—Progresul 
(14—31); la Satu 

Mare—Crișul Oradea

*

ATLETISM UN NOU RECORD REPUBLICAN DE JUNIORI
la Poiana 

concurs cu
Sîmbătă și duminică 

Brașov a avut loc un 
participarea cîtorva atleți din lotu
rile republicane de juniori și seni
ori. Cu acest prilej juniorul dina- 
movist Bucur Iliescu — antrenat de 
prof. Alex. Stoenescu — a stabilit 
un nou record al țării în proba 
neclasică de 300 m cu o perfor
manță de 34,7 (vechiul record era 
de 35,0 și aparținea lui Teodor 
Puiu). Alte rezultate: BĂIEȚI —

100 m: C. Niehifor 10;ff, B. Hiigel 
10,8; 200 m: C. Niehifor 21,7 — re
cord personal, B. Hugel 21,8 — r.p.;
400 tn: I. Osoianu 48,5 — r.p.; 500 
m: D. Grama 1:06,4; 2000 m: I. Ior- 
dache 5:33,0, I Dima 5:33,2; lungi
me: C. Corbu, 7,10 — r.p., M. Ling 
6,65; disc: I. Naghi 55,76 (la 12 cm 
de recordul republican), V. Sălă- 
gean 52,84; FETE — 500 m: Cl. 
Iaeob 1:17,8; greutate: El. Lefter 
14,00.

e- 
dc

A doua partidă disputată în această 
tapă s-a încheiat la diferență mare 
scor în favoarea dinamovișlilor bucureș
teni, după un joc fără istoric, întrucît 
Progresul s-a prezentat la o valoare mo
destă. In schimb, cel de al treilea meci 
programat. Steaua—Electrificarea Bucu
rești, le-a prilejuit campionilor o pre
zentare la teren simbolică, iar nouă con
semnarea unei dovezi de neseriozitate 
față de această foarte utilă competiție 
din partea Electrificării.

Actualmente, „Cupa României" pășește 
în faza finală, de asemenea împărțită 
în două etape, prima eliminatorie, a 
doua sistem turneu Zilele acestea ur
mează tragerea Ia sorți a meciurilor e- 
liminatorii și stabilirea în amănunt a 
programului. Ne exprimăm speranța că 
(de data aceasta...) organizatorii vor da 
publicității în timp util toate amănun
tele necesare

Tinerii noștri jucători de tenis do 
masă au în aceste zile un bogat pro
gram compctițional intern și inten^^i 
nai. Astfel, după desfășurarea 
regionale ale campionatului republican, 
oei mai buni juniori vor lua parte Ța 
finalele competiției care au loc. în Bucu
rești (sala Dinamo), vineri, sîmbătă 
(între orele 9—13 și. 17—20), iar du
minică, dc la ora 9. Vor fi prezenți a- 
proape o sută de concurenți și concuț- 
rente. întrecerile se vor disputa la două 
categorii de vîrstă : juniori mari (cei 
născuți după 1 iulie 1918), la cele cinci 
probe individuale : simplu băieți, simplu 
fete, dublu băieți, dublu fete și dublu 
mixt; juniori mici (cei născuți după 
1 ianuarie 1952) la probele de simplu 
băieți și simplu fele.

• Apoi, între 6 și 8 septembrie, tot 
sala Dinamo va găzdui un interesant 
concurs internațional de copii și juniori 
(cei născuți după 1 ianuarie 1930). Vor 
fi prezenți sportivi și sportive din 
U.R.S.S. (două echipe masculine și 
două feminine), Ungaria (cu cite o for
mație de băieți și fete), R. F. Germană 
(o selecționată feminină) și România 
(3 echipe masculine și 2 feminine). 
Programul celor trei zile de concurs 
va cuprinde turnee pe echipe și indi
viduale.

• Au fost desemnați campionii de
juniori ai Capitalei: simplu 
Gheorghe Teodor (Bere Grivița, antrenor 
A. Ardcleanu), simplu fete: ~
Alexandrescu (ASA, antrenor V. Tlilceal, 
dublu băieți: N. Danielis - E. Danielis 
(ASA), dublu fete: C. Alexandresca- 
M. Stoian (ASA), dublu mixt: C. Alcxan- 
drescu-N. Danielis (ASA). Trofeul pus 
în joc de consiliul UCFS oraș București 
prin comisia de specialitate a revenit 
reprezentanților ASA. De asemenea, orga
nizatorii au răsplătit pe învingători și 
pe cei evidențiați cu diferite materiale 
sportive.

Cornelia

MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
anunță

de admitere in școlile tehnice 
de personal tehnic

va desfășura între 26 șî 30 septembrie 1966
pot înscrie ABSOLVENȚII ÎNVAȚĂMÎNTULUI 

examen de maturitate,

concursul

ce se
La concurs se

PREOCUPĂRI
(Urmare din pag- 1)

să cucereascăfor care doresc 
insigna.

— Unde vor avea
— Ping cind timpul va permite, 

vom folosi stadionul nostru, unde de 
curirtd s-au terminat lucrările de a- 
menafare a pistei de atletism. Pro
bele de tir se vor tine pe dealul 
Muscel, înotul la bazinul asociației 
Energia, iar întrecerile de ciclism 
le-am programat pe un circuit, pe 
străzile din apropierea rafinăriei. 
Ctnd vor veni zilele friguroase, ele 
<M M) vor găsi nepregătiti. Avem

loc concursurile?

in rafturile magaziei schiuri, bo
canci, hanorace, pulovere, patine, 
rucsacuri și alt echipament și mate
rial necesar probelor care se pot 
îndeplini in timpul iernii. Insigna de 
polisportiv constituie un .șantier*1 
de lucru nelimitat, care nouă ne-a 
produs... elemente talentate pentru 
echipele de atletism, fotbal, volei și 
popice, angrenate in campionatele 
locale. Pe tinerii sportivi Dumitru 
Tirbotu, Nicolae Pană, Dumitru Oană 
și Ion Moloroiu i-am descoperit cu 
prilejul concursurilor pentru trece
rea probelor Insignei de polisportiv.

— O întrebare la... prezent: cîți

tineri sînt purtători ai Insignei de 
polisportiv în asociația dv?

— 130, iar alfi 75 de tineri au 
trecut 2—3 probe. Iar pentru viitor, 
notati că membrii consiliului aso
ciației sini hotărift să ridice — 
pină la sfirșitul anului — numărul 
purtătorilor Ia peste 300.

Discuția s-a încheiat aici. Și pen
tru ca dialogul — purtat în birou — 
să fie exemplificat prin fapte, pre
ședintele asociației sportive Flacă
ra ne-a propus ca într-o după-amia- 
ză să mergem pe stadion. Am pri
mit cu plăcere invitația. Și am 
urmărit cu interes întrecerile pe
troliștilor, însuflețirea cu care lup
tau pentru realizarea normelor in
signei. Data viitoare, tov. Nicolae 
Vasilescu ne va prezenta un bilanț 
și mai bogat—

ABSOLVENȚII 
MEDIU DE CULTURĂ GENERALĂ, cu sau fără 
INDIFERENT DE VÎRSTA.

înscrierile se fac între 1 și 23 septembrie la 
relor școli:

— GRUPUL ȘCOLAR AL TRUSTULUI NR. 1 
REST1, Șos. Mihai Bravu nr. 428, raion Tudor 
21.76.99

Pentru specialitățile r
— tehnician electromecanic pentru întreținerea 
telor automatizate in industria materialelor de construcție ;
— tehnician pentru încălziri centrale, instalații tehnico-sanitare, venti
lații și condiționarea aerului;
— tehnician electromecanic mașini șl utilaje
— GRUPUL ȘCOLAR AL TRUSTULUI NR. 5 CONSTRUCȚII SIBIU, 
str. Pedagogilor nr. 7, telefon 1.12.15.

Pentru specialitatea:
— tehnician construcții civile și industriale.
— GRUPUL ȘCOLAR AL FABRICII DE CIMENT TURDA, 
str. Aurel Vlaicu nr. 1, telefon 1945

Pentru specialitatea :
— tehnician pentru industria materialelor de construcție.

Candidate vor fi examinați la matematică (scris și oral) și la fizică 
forai) din materia cuprinsă in programele școlare ale claselor 
din liceu.

Pe timpul celor 3 ani de școlarizare, elevii admiși pot primi 
beneficiază de cazare și masă, contra cost.

Informații suplimentare se pot primi de Ia secretariatele 
Ministerului din București, Sibiu și Turda.

secretariatele următoa-

CONSTRUCȚII BUCU- 
Vladimirescu telefon

și exploatarea agrega-

V1II-XI

burse și

școlilor _



Astăzi, pe stadionul Republicii

olitehnica Timisoara

LA F.R. FOTBAL

SELECTIE pentru copii

CORNEL NEMȚEANU -coresp.

E LA I. E. B. S

curînd, la Piatra Neamț a fost 
lizat un trial pentru copiii care 
ă practice fotbalul. Această ac- 
a durat trei săptămîni și la ea 

lat parte copii în vîrstă de 10—
i Profesorul Totna Radu, antreno- 
cbipei de juniori, a selecționat 

copii din cei aproape 150 care 
prezentat. Acestora li s-a fi- 
n program de antrenament in

el, incît să învețe metodic fot-

eciul va fi condus de arbitrii: 
vrilă Pop la centru, O. Calughe- 
ici ți C. Miliăilescu la tușă.,

OFICIALA DE ÎNCEPE- 
ÎCIURILOR

tru o desfășurare normală a par- 
>r de categorie A, de la data de 
tembrie, toate jocurile vor începe 
a 16,30.

bazinul acoperit Floreasca func- 
ză un curs de inițiere Ia inot pen

ii. înscrieri la bazin.

a ștrandul Tineretului se primesc 
ri la cursul de teuis de cimp 

copii și tineret intre 7—18 ani.

ntru cuplajul interbucureștean de 
PROGRESUL — RAPID și STEA- 

DTNAMO BUCUREȘTI din 4 
brie de pe stadionul „23 August**,

e se găsesc de vînzare Ia casele 
uite : str. Ion Vidu, Pronosport, 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., bd. 
heorghiu-Dej, stadioanele Repu- 
Dinamo, Giulești, patinoarul „23 

parcul halelor Obor.
CURAȚI-VA DIN TIMP BILETE- 
RE A SE EVITA AGLOMERAJII- 

IN ZIUA MECIULUI DE LA CA
DE BILETE ALE STADIONULUI.

tadionul Republicii din Capitală 
găzdui astăzi, cu începere de la 

16.30. meciul de fotbal Steaua 
Politehnica Timișoara contind 
tru etapa a doua a campionatu- 
categoriei A.
ublicul bucureștean va avea po-

ilitatea să vadă la „lucru" cele 
ă echipe care în prima etapă 
întrecut pe C.S.M.S. și Petrolul, 

adar. în perspectivă un meci a- 
ctiv, Amintim formațiile proba, 

care vor fi aliniate astăzi.
TEAUA : Suciu (Haidu) — Pe
ru, Jenei, D. Niculae, Sătmă- 
nu—Negrea, D. Popescu—Pan- 

onstantin, Voinea, S. Avram.
LITEHNICA TIMIȘOARA: 

pa (Ardeleanu) — Surdan, Pe- 
vici, Mihăilă, Hodrea (Bordojan) 
Grizea, Lereter — Cotormani, 

gep, Răcelescu (Humelnicu), Mi-

ȘTIRI

reamintește echipelor de catego- 
A, B și G că sînt obligate, con- 
regulamentului, să aibă pe car- 
dc legitimare viza medicală a 

orului. In cazul cînd se face con- 
ie meciul va fi pierdut cu 3—0.

at(însă că secția de fotbal Ceah- 
«fre a organizat această acti- 
nu pune la dispoziția copiilor 
lerialele necesare pentru antre- 
nț. Această lipsă trebuie reme- 
în cel maj scurt timp.

epînd cu data de 1 septembrie 
în vederea măririi numărului de 

jentru plata premiilor, programul 
iilor plătitoare de premii va fi 
9 Ia 19,30, fără întrerupere ta zi

le lucru, excepție făcînd duminicile 
rtalorile legale.
î cu aceeași dată, cîștigătorii din 
ală pot să-și ridice premiile, indife- 
dc loarea lor, timp de 45 de zile 
a data tragerii sau concursului nu
de la casieria indicată în adeverin- 
iitanță eliberată la depunerea bu- 
uhii clștigător.

reamintește că plata cîștigurilor 
mandat poștal se face în următoarele

»eî?tigătorii care au jucat în alte 
rai;

Amănunte din prima etapă a categoriei C fOTBAL
SUD

TEHNOMETAL BU0. — 
PROGRESUL CORABIA (5— 
1). Bucureștenii au fost su
periori adversarului din toate 
punctele de vedere. Chiar din 
primul minut, ei au ocazia să 
deschidă scorni, dar Berekmeri 
trage alături, cu poarta goală. 
Oaspeții caută, In continuare, 
să suplinească deficiențele de 
ordin tehnic printr-un plus de 
voință. Efortul depus în pri
mele 45 de minute de joc își 
va spune, însă, cuvintul în re
priza secundă, cînd echipa 
„cade”, lăsînd pe bucureșteni 
să-și facă jocul. Fotbaliștii 
de la Tehnometal au acționat 
mai legat, mai simplu și au

avut o bună coeziune între 
compartimente. S-au remarcat 
Berekmeri, Mehedințeanu și 
Catrina — de la învingători; 
Pătru Marin și Ene — de la 
învinși.

Au marcat: Berekmeri (min. 
17), Mebedințeana (min. 37, 
46 și 68) și Dobre (min. 56), 
respectiv, Agape (min. 40). 
Arbitru: P. Malița (Ploiești) 
— satisfăcător.

Doroș (min. 71). Arbitru: Gh.
Retezan (Timișoara) — co
rect. (M. ȘeuZeanu-coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA— 
CFR ROȘIORI (3—0). Gaz
dele s-au dovedit superioare 
ceferiștilor in toate compar
timentele. Au marcat: Șeitan 
(min. 3), Datcu (min. 60) și

I.M.U. MEDGIDIA — ME- 
TALUL TIRGOVIȘTE (1—0). 
Cei peste 3 000 de spectatori, 
prezepți în tribune, au asistat 
la un joc de bun nivel tehnic, 
eu acțiuni dinamice la ambele 
porți. Dominlnd autoritar în 
ultimele 30 de minute, gazdele 
au reușit să înscrie golal vic
toriei, ta min. 70, prin Călin. 
Arbitru: M. Sadoveanu (Bucu
rești) — corect. (R. Avram- 
coresp.).

calnicii au stăpînit terenul tot 
timpul, înscriind de trei ori 
prin Selymessi (min. 23, 47) 
și Petre Viorel (min. 64). Alte 
multe ocazii au fost ratate. 
Arbitru: Gh. Duțu (Piatra 
Neamț) — corect. (Z. Pop- 
coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
PORTUL CONSTANȚA 
(0—1). Localnicii au atacat 
mai mult dar constănțenii s-au 
apărat supranumeric. Golui 
victoriei a fost marcat de 
Danciu (min. 55) din lovituri 
de la 11 m. (D. Radulescu- 
coresp.

OLTUL SF. GHEORGHE—
Ș. N. OLTENIȚA (3—0) Lo-

DUNAREA GIURGIU—E- 
LECTRICA FIENI (2—0). 
După o partidă de mare lupta, 
gazdele au reușit să clștige 
prin golurile înscrise de Cră
ciun ( min. 
(min.

61) și Muștăță
75). Arbitru: St. Sta

nică (București) — corect. 
(Tr. Rarbălată-coresp.).

ROȘIE
frumos,
gazdele au 

mult. Raport de cornere

BUG. (2—0).
dinamic, în 

dominat

STUFUL TULCEA—FLACA- 
RA
Joc
care
mai
17—5 ta favoarea Stufului. 
Au marcat: Peceriță (min. 
63) și Rifat (min 74). Ar
bitru: N. Micu (Tecuci) — 
corect. (1, J'urfie - coresp.).

VEST --------------------------
METALUL^ HUNEDOARA — ELECTROPUTERE 

CRAIOVA (3—1). Hunedoreniî au dominat categoric, 
dar au ratat copilărește numeroase ocazii. Au marcat: 
R. Vlad (min. 6), Dobîndă (min. 40), Szekely (min. 
53, din 11 m), respectiv Resciuc (min.'45). In min. 
86, Sterie (Electroputere) a fost eliminat de pe teren 
pentru proteste repetate la deciziile arbitrului. (Albu 
Voicu - coresp.).

METALUL TR. SEVERIN—VICTORIA CALAN 
(0—1). Ambele echipe au practicat un joc de factură 
tehnică modestă. Localnicii au dominat mai mult în 
repriza secundă, însă steril. Unicul gol a fost înscris 
de Savangea (min. 45). Arbitru: A. Bentu (București)* 
corect. (Gh. Matiafu - coresp.).

MINERUL ANINA—TRACTORUL BRAȘOV (I—0). 
Meciul s-a jucat la Reșița, deoarece stadionul din 
Anina se află in reparație. Minerii au controlat jocul 
cea mai mare parte din timp. Brașovenii au jucat ner-

EST
ANCORA GALATI — VICTORIA 

ROMAN (2—0)., Meci de slabă fac
tură tehnică, cîștigat de gălățeni, 
nare au fost mai irrsistenți în faze
le de poartă. Oaspeții au jucat des
tul de bine în cimp, dar au fost 
deficitari la finalizare. Au marcat: • 
Ghișu (min. 60) și Vasilache (min. 
87) (V. Ștefănescu-coresp.).

GLORIA BlRLAD — GLORIA 
C.F.R. GALAȚI (1—2). Oaspeții au 
știut să profite de greșelile în apă
rare ale bîrlâdenilor. Golurile a- 
parțin lui Chesnoiu (Bîrlad), res
pectiv, Chirilă și Puiu. De mențio
nat atitudinea nesportivă a 
jucători din 
pildă, Pop și 
coresp).

unor 
echipa gazdă, ca de 
Loncovschi. (S. Eliade-

METACUL
BRAD VATRA DORNEI (1—1). Joc 
plăcut în care ambele formații au 
creat faze frumoase. Gazdele au ra-

BUZĂU MINO-

vos, dur, iar cei din Anina au răspuns în același mod. 
Golul victoriei a fost înscris de Matei în min. 41. 
Jucătorul Henig (Anina) a fost eliminat de pe teren 
pentru lovirea adversarului. (G. Grăciunel-coresp.).

GII1MIA FĂGARAȘ—VICTORIA TG. JIU (2—1). 
Jocul a fost spectaculos și foarte disputat. Oaspeții 
deschid scorul tn min. 6 prin Băloi. In continuare 
gazdele forțează egalarea, pe care o obțin in min. 27 
prin Băltățeanu, dintr-o lovitură de la 11 m, și în
scriu golul victoriei în min. 89 prin Loncea. De re
marcat că Dașcu (Victoria) a ratat un penalii in min. 
32. A arbitrat bine 1. Chilibar (Pitești). (T. Lancea- 
coresp.).

A.S.A. SIBIU— G.F.R. CARANSEBEȘ (4—0). Si- 
bienii au jucat bine, și ar fi putut realiza un scor 
și mai mare. Oaspeții au dat o replică neașteptat de 
slabă. Au înscris: Ionîță (min. 8 și 38), Lorincz 
(min. 81) și Bogdan (min. 84 — din 11 m). In

tat multe ocazii de gol în repriza 
a doua, cînd au dominat copios. 
Scorul a fost deschis de oaspeți 
prin Bondoc, în min. 56. A egalat- 
Tănase în min. 84. (M. Dumitru-co- 
resp.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI — 
PETROLUL MOINEȘTI (3—1). 
Spectatorii n-au fost satisfăcuți de 
nivelul jocului, arrbele echipe pie- 
zentîndu-se slab pregătite. Local
nicii au învins datorită unui plus 
de insistență în fazele de poartă, 
create. îndeosebi, de tînărul Dumi
trescu, promovat din echipa de ju
niori. Acesta a și marcat două go
luri (min. 13 și 65). Au mai în
scris Buruiană (min. 82), pentru 
gazde, respectiv, Volner în min. 72. 
A arbitrat corect P. Predănescu — 
Suceava. (C. Filifă-coresp.).

LOCOMOTIVA IAȘI — UNIREA
FOCȘANI (1—1). Echipa ieșeană nu

NORD ---------------------- -----—
PROGRESUL REGHIN—MINERUL BAIA SPR1E (0—0). 

Desfășurat |>e un teren desfundat, jocul n-a corespuns din 
punct de vedere tehnic și spectacular. Rezultatul reprezintă 
fidel situația de pe teren. Nici una din echipe n-a creat 
prea multe faze de gol. (L. Afator-coresp).

•
OLIMPIA ORADEA—STEAUA ROȘIE SALONTA (6—0). 

Cu o apărare deficitară și cu o înaintare dezordonată, 
Steaua roșie Salonta nu putea decît să piardă la scor. Olim
pia a avut în Pctrică — autorul a trei goluri — un excelent 
coordonator și realizator. Celelalte trei goluri le-au înscris 
Kun, Pugna și David. (V. Sere-coresp.).

SATMAREANA—ARIEȘUL TURDA (1—0). Un meci 
disputat cu multă dîrzenie. Localnicii au atacat mai mult 
și au reușit să cîștige prin golul lui Ghenea (min. 75). 
M. Bădulescu (Oradea) a condus autoritar. (A. Verba- 
coresp.).

METALUL COPȘA MICA—RECOLTA CĂREI (3—1). 
Joc anost în repriza I, apoi ambele echipe.au prestat un 
fotbal bun în partea a doua a meciului. Punctele au fost 
realizate de linca (min. 16), Munteanu (min. 49), Mureșan

min. 85, Hărduț (G.F.R.) a fost eliminat pentru lo
virea intenționată a adversarului. A arbitrat cu scă
pări 1. Soos (1 g. Mureș). (/. /onescu-cpresp.).

AURUL ZLATNA—PROGRESUL STREHAIA (4 1). 
Echipa minerilor, nou promovată in categoria G. a 
practicat un joc de hun nivel tehnic. Au înscris- Ar- 
căleanu (min. 30), Matei (min. 37), Bălăneanu (min. 
40), Preda (mip. 89), respectiv, Clămeanu (min 53). 
A arbitrat autoritar I. Boroș (Timișoara) (N. liăisan-. 
coresp.).

AUTORAPID CRAIOVA — .MUREȘUL DEVA 
(2—3). In prima repriză jocul a fost conluz In a 
doua parte a Intilnirii, Insă, au fost create de am
bele părți numeroase faze spectaculoase, aplaudate la 
„scenă deschisă”. Victoria oaspeților este meritată. 
Au înscris: Vasile (min. 43), I Alexandru (ruin 50) 
— pentru gazde. GergS (tuin. 22 și 85) și Popescu 
(min. 75) — pentru oaspeți. (7. >lc/«nescu-coresp.)

este încă pusă la punct, mai ales 
în ceea ce privește pregătirea teh
nică și omogenizarea compartimen
telor. Primul gol 
peții prin Tîlvan 
gazdele au egalat
min. 20. I. Frasiu (Bacăi) a condus 
slab. (D. Diaconescu-coresp. reg.).

Clasamente și etapa viitoare
SERIA SUD

l-au marcat «as
in min. 17, apoi 
prin Panțîru în

RAPID MIZIL — TEXTILA BU- 
HUȘI (3—0). Joc viu disputat, cîș- 
tigat pe merit de gazde. Primele 
două goluri au fost marcate de 
Dinuță, ambele din 11 m, acordate 
de arbitru pentru un fault și un 
henț. Cel de al treilea gol a fost 
înscris de Dinu, dintr-o fază spec
taculoasă. (I. Papainopol-coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI — FORES- 
TA FĂLTICENI (4—0). Partida a 
plăcut spectatorilor datorită nume
roaselor faze de gol create de gaz
de. Au marcat Oprea (de două ori), 
Ghe(eu și Dendea.

(min. 75 din II m), respectiv Fischer (min. 24). Arbitrul,, 
bucureștean M. Niță a condus bine. (M. Faliciu-coresp.).

MINERUL BIHOR—FAIANȚA SIGHIȘOARA (6—0). 
Victoria, chiar la acest scor, este deplin meritată. Minerul 
a fost permanent în atac avlnd în Nemet cel mai bun 
om de pe teren. Oaspeții, cu toate că n-au marcat nici un 
gol, au creat citeva faze frumoase. Au Înscris Tcodorescu, 
Nemet (de două ori), Haidu, Chedveș și Andrieș. (M. Do- 
mitian-coresp.).

MEDICINA CLUJ—SODA OCNA MUREȘ (2—0). Noua 
promovată în categoria 0 a prestat un joc frumos și a cîș- 
tigat pe merit. Scorul putea să fie și mai mare daca ju
cătorii clujeni nu ratau o serie de ocazii clare de gol. Rea
lizatorii punctelor: Damian (min. 47) și Pop (min. 54). A 
condus cu scăpări orădeanul St. Patkos. (.V. Todoran- 
coresp.).

A.S. A1UD—CHIMICA TÎRNÂVEN1 (2—0). Localnicii 
au avut mai mult timp inițiativa și au meritat victoria. Au 
înscris Crăciun (min. 69) și Pal (min. 72).

În atenția participantelor
la Loto - Pronosport

b) cîștigătorii care au indicat ca a- 
dresă, unitate militară.

Sediile casieriilor plătitoare de 
mii din Capitală sînt următoarele:

1. Raionul Lenin casieria 11 la
1—12 Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr.

2. Raionul T. Vladimirescu, casieria
21 Ia ag. 2—35 Bd. Republicii nr. 52.

3. Raionul 30 Decembrie, casieria 31 
la ag 3—18 Str. 13 Decembrie nr. 6.

4. Raionul 16 Februarie și Gri vița

pre-

ag-
10.

Roșie la casieria 41 la ag. 3—19 Calea 
Grivițci nr. 121.

5. Raionul 23 August și 1 Mai la 
casieria 51 la ag. 6—9 Str. Lizeanu colț 
cu șos. Ștefan cel Mare.

6. Raionul N. Bălcescu casieria 61 
la ag. 7—5 Magistrala Nord-Sud Mără- 
șești colț cu Șerban Vodă.

Pentru evitarea anulării adeverinței 
chitanță, din cauza greșitei completări 
de către participant a valorii premiului,

se atrage atenția ca chitanța să fie 
completată numai la casieria de unde 
participantul va ridica premiul și unde 
i se va comunica suma exactă ce o are 
de primit.

• Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc în București — Str. Doamnei 
nr. 2.

• Se 
ților că 
no sport
1966, meciul III 
Oltul R. Vîlcea 
tehnica—Steagul

aduce la cunoștința participan
ta programul

nr. 36, etapa
este
(cat.
roșu

concursului Pro- 
din 4 septembrie 
Dinamo Bacău— 
B.) ți nu Poli- 
(cat. A).

Rubdcă redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

1. Tehnometal Buc.
3. Electrica Ccnstanfa

2— 3. Oltul Sf. Gheorghe
4— 5. Dunărea Giurgiu
4— 5. “ * ' "
6— 7.
6— 7.
8— 9.
8— 9.

10—11.
10—11.
12—13. 
’2—13.

2—
1
I
1
1
1
1 

. 1
1
l
1
1
1
1
1

2 
2 
2 
2 
2 
2
2 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o

L1 0 0 5- 
11 0 0 3- 
11003-
11 0 0 2- 
11 0 0 2-
L1001- 
11001-
10010- 
10010-
L0010- 
L0010-

0 0 10- 
10010-

0 0 11-
Oltenița

Teh-

Stuful 1 ulcea
Portul Constanța 
I.M.U. Medgidia 
Metalul Tirgoviște 
Muscelul Cimpulung 
Flacăra roșie Buc. 
Electrica Fieni 
S. N. Oltenha 
C.F.R. Roșiori 

14. Progresul Corabia
ETAPA VIITOARE : S.N.

Stuful Tulcea. Portul Constanta 
nometal București, Progresul Corabia — 
Electrica Constanța. Metalul Tirgoviște 
— Muscelul Cimpulung. Flacăra roșie 
București — Oltul Sf. Gheorghe. Elec
trica Fieni — I.M.U. Medgidia, C.F.R. 
Roșiori — Dunărea Giurgiu.

VESTSERIA
1. A.S.A. Sibiu
2. Aurul Zlatna
3. Metalul Hunedoara

110 0 4—0 2
1 1 0 0 4—1 2
1 1 0 0 3—1 2

4— 7. Minerul Anina 110 0 1—0 2
4— 7. Victoria Călan 110 0 1—0 2
4— 7. Chimia Făgăraș 1 1 0 0 2—1 2
4— 7. Mureșul Deva 110 0 3—2 2
8—11. Autorapid Craiova 10 0 1 2—3 0
8—11. Victoria Tg. Jiu 10 0 1 1—2 0
8—11. Metalul Tr. Severin 10 0 1 0—1 0
8—11. Tractorul Brașov 10 0 1 0—1 0

12. Electroputere Craiova 10 0 1 1—3 0
13. Progresul Strehaia 10 0 1 1—4 0
14. C.F.R. Caransebeș 10 0 1 0—4 0

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Caransebeș
— Minerul Anina. Mureșul Deva — Me-
talul Hunedoara. Electroputere Craiova
— Metalul Tr. Severin, Victoria Călan —
Aurul Zlatna. Progresul Strehaia —
Chimia Făgăraș, Tractorul Brașov —
Autorapid Craiova, Victoria 
A.S.A. Sibiu.

Tg. Jiu —

SERIA EST
1. Metalul Rădăuți 1 1 0 0 4-0 2
2. Rapid Mizil 1 1 0 0 3—0 2

3— 4. Ancora Galați 1 1 0 0 2—0 2
3— 4. Flamura r. Tecuci 1 1 0 0 3—1 2

5. Gloria C.F.R. Galați 1 1 0 0 2—1 2
6— 9. Locomotiva Iași 10 10 1—1 1
6— 9. Unirea Focșani 10 10 1—1 1
6— 9. Metalul Buzău 10 10 1—1 1
6— 9. Minobrad V. Dornei 10 10 1—1 1

10. Gloria Bîrlad 10 0 1 1—2 0
11—12. Victoria Roman 10 0 1 0—2 0
11—12. Petrolul Moinești 10 0 1 1—3 0

13. Textila Buhuși 10 0 1 0—3 •
14. Foresta Fălticeni 10 0 1 0—4 0

ETAPA VIITOARE : Foresta Fălticeni
— Ancora Galați, Unirea Focșani — 
Flamura roșie Tecuci, Minobrad Vatra 
Dorneî — Gloria Bîrlad, Victoria Roman
— Rapid Mizil, Textila Buhuși — Meta
lul Buzău, Petrolul Moinești — Metalul 
Rădăuți, Gloria C.F.R. Galați — Loco
motiva Iași.

SERIA NORD
Olimpia Oradea 
Minerul Bihor 
Medicina Cluj 
A.S. Alud 
Metalul Copșa

6. Sătmăreana
8. Progresul Reghin 

7— 8. Minerul Baia Sprie
9. Arieșul Turda 

10—12. Recolta Cărei 
10—12. Soda Ocna Mureș 
10—12. Chimica Tirnăveni 
13—14. Steaua r. Salonta 
13—14. Faianța Sighișoara

ETAPA VIITOARE î

1—
1—
3—
3—

2.
2.
5.
5.
5. Mici

7— o o—o 1 
o o—o 1
1 o—i o
1 1—3 0
1 0—2 0
1 0—2 0
1 0—6 0
1 0—6 0
Tîrnă-

Ocna

1 1 0 0 6—0 2 
1 1 0 0 6—0 2 
1 1 0 0 2—0 2 
1 1 0 0 2—0 2 
1 1 0 0 3—1 2 
110 0 1-0 2 
10 1 
10 1 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
10 0 
1 0 o

Chimica 
veni — Progresul Reghin, Soda 
Mureș — Metalul Copșa Mică, Faianța 
Sighișoara — Medicina Cluj. Minerul 
Baia Sprip — Olimpia Oradea, Ariesul 
Turda — A.S. Aiud. Steaua roșie Sa- 
lonta — Minerul Bihor, Recolta Cărei 
— Sătmăreana.

echipe.au
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linii mari, cu

într-o

Modest clin punct de vedere al va
lorii unora dintre boxerii străini, tur
neul amical internațional încheiat 
sîmbătă seara ne-a dat, totuși, posibi
litatea să tragem cîteva concluzii cu 
privire la gradul de pregătire a pugi- 
liștilor noștri.

Se știe că federația de specialitate 
a înscris în competiție două garnituri, 
care se confundă, în 
echipele reprezentative A și B. Deci, 
un bun prilej de a verifica 
competiție internațională toată... „pro
ducția" de care dispunem la ora ac
tuală. De la bun început trebuie să 
arătăm că evoluția pugiliștilor noștri 
a mulțumit numai în parte. După pă
rerea noastră, au dat deplină satis
facție doar Vasile Antoniu și Nicolae 
Gîju. Primul rămîne același puncher 
tenace, calculat, care nu-și risipește 
inutil energia. Abandonarea de către 
Antoniu a categoriei semiușoare și 
trecerea la „ușoară”, unde se compor
tă cu totul remarcabil, ne determină 
să fim optimiști : dinamovistul se a- 
nunță un foarte serios pretendent la 
titlul „ușorilor”. Cunoscîndu-i serio
zitatea, dorința puternică de afirmare, 
sîntem convinși că el are posibilitatea 
atingerii acestui țel.

Foarte bine s-a prezentat și Nico
lae Gîju. Boxul său de mare specta
col, în care abundă procedeele tehnice 
variate, „simțul distanței", sînt ele
mente care-1 vor ajuta pe Gîju să ob
țină, în continuare, rezultate bune. 
Dacă la aceste oalități va adăuga și 
• forță de lovire sporită, performan
țele lui Gîju vor fi și mai bune. Tînă-

De la trimisul nostru special,

MIRCEA TUOORAN Trei campioni din 1962 nu-și vor apăra titlul
Juniorii români 

la egalitate cu cei iugoslavi
PAZARDJIK, 30 (prin telefon). — 

Este greu să faci aprecieri asupra 
unei echipe care abia astăzi a primit 
botezul focului într-o partidă inter
națională. Intr-adevăr, numai un 
singur jucător dintre cei folosiți în 
meciul de azi de la Pazardjik — este 
vorba de Ionescu — a mai jucat 
într-o partidă internațională.

De aceea, nici noi nu putem fi 
categorici. Formația României, cea 
mai tînără a turneului internațio
nal din Bulgaria, a realizat și lu
cruri frumoase, după cum a și gre
șit, firesc, ținînd seama de lipsa de 
experiență a tinerilor noștri fotba- 

- liști.
Cei care au avut mai multă vreme 

inițiativa au fost sportivii iugoslavi, 
aflați unii dintre ei, la a cincea sau 
chiar a șasea partidă internațională. 
Sportivii noștri au făcut dovada lip
sei de hotărîre într-o serie de si
tuații. Acest lucru s-a văzut și la 
golul primit în minutul 26 : funda
șul Marin „șterge" balonul cu frun
tea, în loc să degajeze puternic, și 
acesta ajunge la Petrovici care pa
sează cu capul la Srok, șut din volă 
și gol, cu toată opoziția lui Dum- 
breanu. După pauză, în primul sfert 
de oră, sportivii români joacă mai 
bine. In această perioadă (minutul 
45) Coman egalează. A fost singu
rul șut serios din această fază în 
care Lucaci și Marica, și ei în po
ziții bune de șut, mai mult au „mîn- 
gîiat" mingea decît au tras la poar
tă. Pînă la sfîrșitul celor 80 de mi
nute regulamentare de joc, echipele 
și-au împărțit perioadele de 
nare, dar 
bat.

Arbitrul 
de Nacev 
div), a condus formațiile :

ROMÂNIA : Dumbreanu — Ma
rin, Ionescu, Neagu, Cojocaru — 
Cadar, Biliboacă — Crețu (min. 52 
Nistor), Lucaci, Marica, Florea (min. 
41 Coman).

IUGOSLAVIA : Stincici — Be-
glovici, Luchici, Lemesici (min. 67 
Novac), Dobranici — Altaraț, Cova- 
cevici — Cercek, Goșef (min. 41 Ju- 
telia), Petrovici, Srok.

Joi, echipa României întilnește 
formația Bulgariei, la Blagoevgrad. 

domi-
scorul a rămas neschim-

Peciurov, ajutat la tușă 
și Ivanov (toți din Plov-

1 2 3 4 Redacția ți administrația: str Vasile Conta nr 16 telefon tl.10.05. Interurban 72 șl 286. Telex: sportrom bud. 180. Tiparul i L P. .Informația*, str. Brezolanu 23—25. 
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rul din Reghin. Ovidiu Gorea, a con 
firmat și el într-o oarecare măsură 
speranțele, însă nu are suficientă mo
bilitate, iar acțiunile sale sînt, în ge
neral, uniforme.

Surpriza turneului a constituit-o 
comportarea nesatisfăcătoare a unora 
dintre boxerii noștri de valoare. în 
primul rînd, Ciucă. Meciul său, care a 
inaugurat turneul, a constituit o de
cepție. Deși întîlnea un boxer (Lario
nov) puțin cunoscut, totuși Ciucă a 
fost mai bine de două reprize în difi
cultate. E drept, că în prima repriză el 
l-a trimis pe Larionov pentru 8 secun
de la podea, dar apoi a cedat pasul și 
sovieticul a găsit resurse fizice de a 
întoarce meciul în favoarea sa, reușind 
să-l trimită de 2 ori la podea pe re
prezentantul nostru. Neatenția, lipsa 
de hotărîre, de pregătire fizică, au fost 
elementele cu care s-a... „distins" titu
larul nostru la categoria muscă. La 
prima vedere, lui Ion Dinu nu i se 
poate imputa nimic : a cîștigat ambe
le partide. Totuși, Dinu n-a boxat la 
adevărata sa valoare și a acționat 
deseori confuz, dovedind — în plus — 
că nu știe să se acomodeze cu ad
versari înalți. Gheorghioni a acuzat, 
înainte de meci, dureri de cap. Medi
cii și-au dat, totuși, avizuL, semn că 
greul nostru era valid. Lipsit însă de 
nerv, de convingere, de inițiativă, și 
mai ales nefolosind avantajul alonjei, 
Gheorghioni s-a angrenat în lupta de 
aproape (1), fiind o pradă ușoară pen
tru tenacele Vasușkin.

R. CĂLĂRAȘANU

DORTMUND, 26 august (prin te
lex). La campionatele mondiale de 
gimnastică care vor avea loc între 
20—25 septembrie în Westfalenhalle 
de la Dortmund s-au înscris 332 
de sportivi din 39 de țări — cifre 
ce constituie recorduri de partici
pare. De pe lista celor înscriși lip
sesc trei deținători de titluri de 
campioni mondiali (1962, Praga) : 
japonezul Takashi Ono (bară), so
vietica Irina Pervușina (paralele) și 
cehoslovaca Eva Bosakova (bîrnă). 
Ceilalți campioni își vor apăra titlul 
la Dortmund : Iuri Titov (U.R.S.S.) 
— individual compus, Yukio Endo 
(Japonia) — sol, Miroslav Cerar (Iu
goslavia) — cal, Iuri Titov — inele, 
Premysl Krbec (Cehoslovacia) — 
sărituri, Miroslav Cerar — paralele ;

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTAT!
HALTEROFILUL GH. MINCU A STABILIT UN NOU 

RECORD REPUBLICAN

La Ilenia Gora (R.P. Polonă) a avut loc un 
concurs de haltere cu participarea unor halte
rofili români. Gu acest prilej, Gheorghe Mincu 
a stabilit un nou record republican la categoria 
grea — stilul împins, cu 160 kg. Vechiul re
cord român era de 157,5 kg și aparținea lui 
Silviu Cazan. La totalul celor trei stiluri, Gheor
ghe Mincu a realizat 445 kg, record personal.

TURNEUL INTERNATIONAL DE FOTBAL 
DE LA BOLOGNA

s-a 
or-

BOLOGNA 30 ((Agerpres). — După cum 
mai anunțat, clubul de fotbal F.G. Bologna 
ganizează între 3 și 7 septembrie un turneu 
internațional la care a fost invitată și echipa 
Steagul roșu Brașov (România). La turneu mai 
participă echipele Atletico Madrid, Spartak Mos
cova și F.G. Bologna.

• La Ciudad de Mexico s-a disputat întîl- 
nirea internațională amicală de fotbal dintre 
echipa maxicană F.G. America și cunoscuta for
mație portugheză Benfica Lisabona. Fotbaliștii 
portughezi au terminat învingători cu scorul de 
3—0 (1—0) prin golurile înscrise de Eusebio 
(2) și Simoes.

• Rezultate înregistrate în campionatul fran
cez <Te fotbal i Nantes — Lens 3—1 ; Monaco —• 
Lyon 4—0; Sochaux — Rouen 3—0 • Saint E- 
tienne — Marseille 2—0,• Lille — Angers 0—0 j 
Toulouse — Reims 3—1.

VOLEIBALISTELE ECHIPEI U.R.S.S. ÎNVINGĂ
TOARE LA SOCI

Turneul internațional 
Soci s-a încheiat cu

a campionatelor europene feminine de baschet
Anul acesta, țara noastră va găz

dui cea de a X-a ediție, jubiliară, a 
campionatelor europene feminine de 
baschet. Iau parte la întreceri, împăr
țite în două serii, următoarele 12 re
prezentative : CLUJ (grupa A) — 
Olanda, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., 
Italia, ROMÂNIA (în ordinea tabelei 
de programare a meciurilor) ; SIBIU 
— Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, R.F. Germană, 
Franța.

La Cluj, jocurile vor avea loc în 
noua Sală a Sporturilor din localitate 
(aproximativ 2500 de locuri), după ur
mătorul program : 2 octombrie :
U.R.S.S. — Italia, Polonia — Ungaria, 
ROMÂNIA — Olanda ; 3 octombrie : 
Ungaria — U.R.S.S., Italia — Olan
da, Polonia — ROMÂNIA ; 4 octom
brie : U.R.S.S. — Olanda, Ungaria — 
ROMÂNIA, Italia — Polonia ; 5
octombrie: ROMÂNIA — U.R.S.S.. 
Olanda — Polonia, Ungaria — Ita
lia ; 6 octombrie : U.R.S.S. — Polo
nia, ROMÂNIA — Italia, Ungaria 
Olanda.

La Sibiu, meciurile vor fi găzduite 
de noua Sală de sport a Ș.S.E. (apro
ximativ 1000 de locuri), iar progra
mul este astfel alcătuit: 2 octombrie 
Bulgaria — Franța, Cehoslovacia — 
R.F. Germană, R.D. Germană— Iugo
slavia ; 3 octombrie : R.F. Germană — 
Bulgaria, Franța — Iugoslavia, 
R.D. Germană — Cehoslovacia ; 4 oc
tombrie : Bulgaria — Iugoslavia, R.F. 
Germană — R.D. Germană, Franța — 
Cehoslovacia ; 5 octombrie : R.D. Ger
mană — Bulgaria, Iugoslavia —■' Ceho-

*

Campionatele mondiale de gimnastică

Larissa 
vidual 
(Cehoslovacia) 
I.atinina — sol.

lată și formațiile pentru Dortmund 
ale echipelor clasate pe primele 3 
locuri la J.O. din 1964:

BĂRBAȚI : JAPONIA :
Endo, Akinori Nakayama, 
Kato, Takuji Hayata, Shuji 
Haruhiro Matsuda; rezervă: 
kashi Mitsukuri; UNIUNEA SOVIE
TICĂ : Serghei Diamidov, Viktor 
Lisitki, Mihail Voronin, Iuri Titov, 
Valeri Kerdemelidi, Valeri Medve
dev ; rezervă : Leonid Arkaiev, Va
leri Karasev, Anatol Vaștiașev sau 
Boris Șahlin; CEHOSLOVACIA:
Frantisek Bocko, Karel Klecka, Pre- zervă: Sachiko Hara.

Latînina (U.R.S.S.) — indi- 
compus, Vera Ceaslavska 

sărituri, Larissa

Yukio 
Takashi 

Tsurumi, 
Ta- 

U.R.S.S., care a totalizat 5 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat formația R.S.F.S. Rusă cu 4 
urmată de cea a R.D. Germane cu 3 
Iată rezultatele înregistrate în ultimele 
întreceri : U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 ;
Rusă — Bulgaria 3—0; U.R.S.S. — Polonia 3—0.

FINALA probei de dublu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis ale S.U.A. 
care se desfășoară la Brooklin, a fost cîștigată 
de cunoscutul cuplu australian Roy Emerson— 
Fred Stolle, învingător cu 6—4, 6—4, 6—4 în 
fața perechii Dennis Ralston — Clark Graeb- 
ner (S.U.A.).

NOUL campion mondial de box la categoria 
„semimijlocie" este Curtis Cokes care în me
ciul disputat la New Orleans l-a învins la puncte 
după 15 reprize pe Manuel Gonzales. în rundul 
trei ~

AL

Gonzales a fost numărat.

DOILEA JOC AL TINERILOR BASCHETBA- 
BALIȘTI ROMÂNI LA ANKARA

ANKARA 30 (Agerpres). — în cel de-al doilea 
joc din cadrul turneului internațional de baschet 
de la Ankara, selecționata de juniori a Româ
niei a întîlnit echipa Turciei de care a fost în
vinsă cu scorul de 69—54 (34—18). Cîștigătoa- 
rea turneului va fi stabilită de rezultatul me
ciului Turcia — Bulgaria,

LA POZNAN s-a disputat meciul revanșă din
tre echipele de box ale orașelor Poznan și Cluj. 
Pugiliștii polonezi au obținut victoria cu scorul 
de' 12—8.

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM

feminin de volei de la 
victoria reprezentativei

FRANKFURT PE MAIN 30 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de ciclism au continuat 
pe velodromul din Frankfurt pe Main. Proba de 
1000 m a fost cîștigată de francezul Pierre

slovacia, R.F. Germană — Franța ; 
6 octombrie : Bulgaria — Cehoslova
cia, R.D. Germană — Franța, Iugo- 
șlavia — R.F. Germană.

în continuarea întrecerilor vor avea 
loc turneele finale, califieîndu-se, pen
tru fiecare grupă de patru echipe, cîte 
două formații din fiecare serie : locu
rile 1 și 2 în turneul pentru primele 
patru locuri, 3 și 4 în cel pentru 
locurile V—VIII, iar 5 și 6 pentru 
locurile IX—XII. Ziua de 7 octombrie 
va fi rezervată odihnei și transportului 
seriei „sibiene" la Cluj, unde în zilele 
de 8 și 9 octombrie se dispută ulti
mele etape ale campionatului. Anume, 
echipele vor juca „în cruciș”; în ca
drul grupelor de patru. Cea mai bine 
clasată dintr-o serie joacă cu a doua 
din seria cealaltă, iar a doua zi în
vinsele între ele și învingătoarele în
tre ele (spre exemplu, locul 1 de la 
Cluj cu locul 2 de la Sibiu, locul 1 
de la Sibiu cu locul 2 de la Cluj).

Pe toată durata jocurilor din serie 
meciurile încep la ora 17 și se dispută 
în continuare. Programul turneelor fi
nale, cuprinzînd un număr dublu de 
meciuri în comparație cu seriile, pre
vede și întreceri dimineața, de la ora 
9, tot în continuare.

Conducerea meciurilor va fi asigu
rată de 16 arbitri, cîte unul de fiecare 
echipă participantă (numele acestora 
nu ne-a fost încă anunțat) și de patru 
desemnați de către F.I.B.A. Aceștia 
sînt Ernest Berger (Elveția), Alexan
dru C. Apostolidis (Grecia), Ata 
Ylmaz Cakoiloz (Turcia) și Gheorghe 
Dinescu (România). g- r.-ț.

mysl Krbec, Jiri Kubicka, Vaclav 
Kubicka, Bohumil Mudrik,• rezervă : 
Vaclav Skoumal sau Jaroslav Stasny.

FEMEI : UNIUNEA
Natalia Kucinskaia, 
Polina 
Zinaida Drujinina,

SOVIETICĂ : 
Larissa Petrik, 

Astahova, Larissa Latinina, 
Olga Harlovaj 

rezervă : Alexandra Djanpkașvili, 
Ludmila Surmeniova sau Tatiana Kit
liarova ; CEHOSLOVACIA: Vera 
'Ceaslavska, Hana Kubickova, Maria 
Krajcirova, Jindra Kostalova, Bohu- 
mila Rimnakova, Iaroslava Sedlac- 
kova; rezervă : 
sau Eva Svetlikova ;
Taki Shibuya, Keiko Ikeda, Taniko 
Mitsukuri, Yasuko Furuyama, Hi- 
roko Ikenaga, Mitsuko Kandori; re

Hana Ruzickova 
JAPONIA :

puncte, 
puncte, 
zile de 
R.S.F.S.

Rapîdiștii participă 
la campionatele ferovia 
de lupte din Finlanq

campionatele internații 
de lupte greco-romane.
participarea sportivi
Bulgaria, Turcia, B

va fi prezent 
un lot de 7 luptăts
V. Tudose, M. 0 
Chițcarov, C. Uil

in zilele de 2, 3 și 4 septembri| 
localitatea Kourtane (Finlanda), s| 
desfășura 
feroviare 
anunțat 
U.R.S.S.,
Suedia, Ungaria, R.D. Germană, 
hoslovacia, Franța etc. Clubul 11 
din București 
campionate cu 
C. Ciobotaru, 
I. Enache, R. 
și C. Bordeianu.

Intre 6—8 septembrie răpi 
bucureșteni vor susține întîlniri 
vanșă cu sportivii de la TUL.

Jocuri viu disputat

iu pruna n

de volei
(Urmare din pag, 1)

ci și de valoarea tehnică și

roi

per!

lui, C- T_ __ ______
lică dovedită de ambele for» 
primul set, voleibaliștii 
după un început prudent, și-au' 
pus superioritatea printr-o 
funcționare a blocajului și prin I 
biuațiile spectaculoase realizate I 
fileu. Ei au condus cu 8-2 și I 
cîștigînd cu 15-6. In setul urni 
echipa noastră a continuat să j| 
la fel de bine la început, co| 
cînd cu 4-0 și 7-3. Apoi void 
liștii polonezi au o puternică r] 
nire, dar setul revine tot repra 
fativei noastre : 15-12. In conținu 
partida este foarte echilibrată, sc| 
burile de mingi smulg ropote d| 
plauze, ambele echipe forțînd | 
toria. In setul III, echipa rod 
conduce la un moment dat cu 1] 
dar în final se impun polonezii] 
cîștigă cu 15-13, iar în setul IM 
ei sînt aceia care cîștigă, cu 1] 
Ultimul set a revenit voleibaliș 
polonezi cu scorul de 15-5,. |
cîștigă astfel întîlnirea cu 3-jL I

Alte rezultate: R.P. Chineză-J 
lia 3—0; Cehoslovacia—Iugosl 
3—1 (grupa A); U.R.S.S.—S.
3—1 (grupa B).

Azi, echipa noast-ră joacă cu d 
Olandei.

Trentin, care a realizat 1:07,29. Pe locurile 
mătoare s-au clasat Paul Seye (Belgia) — l:0| 
și Frans van der Ruit (Olanda) — 1:08,98.

• Federația franceză de ciclism a selecție 
6 alergători în vederea Turului Iugoslaviei, « 
va începe la 4 septembrie. Echipa este alcăt 
din Berland, Denmat, Sapin, Bourvellec și ] 
chemin.

INTRECERILE TINERILOR PENTATLONIȘTI

Campionatul mondial de pentatlon mod 
rezervat juniorilor a început Ia Bratislava] 
desfășurarea probei de călărie. A cîștigat Gia 
(R.D.G.) cu 1 100 puncte, urmat de Jacob] 
(Suedia) — 1 100 puncte și Lillywhite (And 
— 1 070 puncte. Proba de floretă a fost <J 
gată de Jacobson (Suedia) cu 1 044 punctaj 
clasamentul general, după două probe, corni 
Jacobson cu 2 144 puncte, urmat de Kupka (] 
hoslovacia) și Kelemen (Ungaria) cu cîte 2] 
puncte. Pe echipe, în fruntea clasamentului 
află R.D. Germană — 5 846 puncte.

ÎNCEPE CONCURSUL INTERNATIONAL DE TEI 
DE LA BUCUREȘTI I

Mai sînt doar cîteva zile pînă cînd teremj 
de la Progresul din Capitală vor găzdui | 
mele întreceri ale concursului internaționali 
tenis. Intr-adevăr, cu începere de luni 5 d 
tembrie și pînă sîmbătă, 10 septembrie, spe] 
torii bucureșteni vor avea prilejul să uri 
rească evoluția unor lenismani cunoscuți 
Anglia, Australia, Austria, R. F. Germană, ltd 
U.R.S.S., R. D. Germană, Polonia, Iugosla 
Franța, Bulgaria și România. In prezent se 
teaptă ultimele confirmări ale participant 
străini, iar jucătorii noștri își desăvîrșesc p 
gătirile.


