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Ageri ca niște zmei, sprinteni și ocheșei
Pe stadionul „23 August"

//

oescr.b

DIVIZIEI A

Ice rezi

IBUNICA - SCPOBTERA

ganiraXXX-a

oe az:. 
țiile de 
program 
a

gimnastică (băieți), la baschet 
(fete și băieți) vor împodobi 
vitrinele Șcclii generale nr. 50. 
De aid. concluzia că... schiul 
es:e un sport multilateral, 
mai ales dacă este dublat de 
pricepere pedagogică.

MECIUL OE RUGBY ROMANIA - POLONIA
Astăzi după amiază, pe sta

dionul .23 August", la ora 
16,15, arbitrul francez Char
les Durand va fluiera înce
putul partidei de rugby Ro
mânia — Polonia, ultimul 
meci din ediția în curs a

.Cupei 
F.I.R..V.

Se vor alinia formațiile: 
ROMANIA — nr. L Dinu, 2. 
Iorguîescu. 3. Stoica. 4. Șer- 
ban, 5. Țuțuianu, 6. Ciobănei, 
7. Râșcanu, 8. Demian, 9. Ek>- 
rescu, 10. Dragomirescu, ÎL 
Irimescu, 12. Nica, 13. Wns- 
sek, 14. Stteiu, 15. Dăieiules- 
cu: POLONIA — L Hodura 
2. Roguski. 3. Frankowvki. 4. 
Wîejski, 5. Walczak, 6. Os- 
taszewski. 7. Kopvt, 8 Mî- 
rosz, 9. Musialcryk, 10. Jan
kowski. 11, Baranowski. 12. 
Opieka, 13. Galka. 14. Lod- 
zinski, 15. Wlodartzyk.

iași ump aszre 
tie:) și LiepelL

Partida figareezâ 
dere ța mecfiC 
Sieaiia — Dinamo Bară 
vizia A\.

AZI, ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI 
LA FOTBAL

Azi, va avea Ioc uliinia e- 
tapă a carapionatclui divizie: 
A la fotbal în program. L- 
gmează dteva meciuri deose
bit de importante pentru sta
bilirea echipei campioane 
(.U« Guj — U.T.A. șî Uni
versitara Craiova — Dina- a B. Dar ia*.ă 

plet al celei ce 
etape:

Cui va reveni ..Trofeul Petschowschi" ?
O dată cu disputarea Jocurilor ultimei esape a campio

natului diviziei A de fotbal se Încheie și întrecerea iaițxaiâ Ue 
ziarul nostru pentru cucerirea ~ “ * 7
cum s-a mai anunțat, acest trofeu va reveni publicului (diti ■■ 
oraș cu echipă in prima divizie) ce s-a distins prin comportarea 
sa sportivă de-a lungul returului campionatului. Păstrind Iară 
discreția asupra clasamentului întocmit pe baza notelor acordate 
dfe cronicarii noștri la fiecare etapă, putem, totuși, face cunoscut 
că întrecerea este foarte strlnsă, la cucerirea trofeului concurind 
cu șanse apropiate — spre lauda lor — cîteva orașe de vroviacte, 
care găzduiesc chiar azi meciuri din prima divizie.

Așadar, abia astă-seară, după ultimele fluiere ale arbitrilor, 
vom cunoaște orașul al cănii public va intra, pentru cei pnfîn un 
an. în posesia „Trofeului Petschowschi”.

Ne face, de asemenea, multă plăcere să anunțăm eă. In urma 
unei inițiative care ii onorează. membrii asociației sportive -Co
merțul" din Arad vor oferi echipei din orașul in care va poposi 
..Trofeul Petschowschv un rind de tricouri.i—z

.Trofeului Petsebowschj-. Du pa

.U- — U.TJL
Universitatea 

București
A: Farul —

CLUJ:
CRAIOVA :
— Dinamo 
CONSTANT 
Progresul
TG. MUREȘ: A-S.A. — 
F. C, Argeș
PLOIEȘTI : Petrolul — 
Politehnica Iași
ARAD : Vagonul — Grisul 
BUCUREȘTI: Steaua — 
Dinamo Bacău (stadionul 
23 August, ora 19); Rapid
— Jiul (stadionul Republi
cii, ora 18).

„CUPA BUCIRESTIULU" LA MIXIFOTBAL

Școala generală nr 189 a cîștigat trofeul

a -Cu
ră de 
Inspec- 
:ul Or- 
ns aju- 
mo fi 

.C-:ezătoni'“ (Pactul Pionie
rilor) pentm șcctile expert» 
■MUtaZe din Capitală- a pus în 
mișcare forțe nebănuîte. a 
născut pasiuni putemice. D:n 
gră±na talentelor abia înmu
gurite. harnic: profesori ca 
Zoe Innescu. Elisabeta Obcaș- 
cu. Maria V^gT.. Aurelia Stcâ- 
cescu sau Gbecrgbe Lăzăres- 
cu au cules buchete mari de 
boboc! ai viitoareicr perfor
manțe. la atletism, gimnastică, 
baschet. handbal ș: fotbaL 
întrecerile, cu faze pe sectoa
re s! finală, au fost bogate ’n 
rezultate promițătoare f *n 
întfmpiăr: drăgălașe. Pagini 
întregi ne-a.- trebui ca să le 
aștemem pe hîrtie numai pe 
cele mai semnificative, și sem
nificative pot deveni toate 
dacă vor marca începutul ti
ne! noi cariere sportive. Iată 
doar cîteva dintre e!e : poate 
peste 10—15 ani cronicarii le 
vor căuta în aceste file, pină 
atunci îngălbenite. pentru 
completarea biografiei vreunui 
mare campion.

INVAZIA SPECIATORILOB 
PE STADION

MICROINTERV1U CU 
MINIGIMNAST

UN

— Cum te cheamă ?
— Ti ti Popa. clasa 

Școala generală 156 (n.r. 
pe nerăsuflate !).

— Cîți ani al ?
— Am împlinit 6 anî și 

luni.
— Ce note ai Ia școală ?
— Pînă acum numai 10 (n.r.

— cu o săptămînă înaintea în
cheierii anului școlar).

— De cînd faci gimnastică ?
— Aa. de mult. De cînd eram 

mic (! !) tata făcea cu mine 
exerciții.

I c,

7

Portarul Școlii generale 
la „189“. Fază

nr. 
de la

141, 
finala

Pascale, stopează un atac al 
„Cupei orașului București"

înaintașului Vlădufu de 
la minifotbal-

Foto : V. BAGEAC
fost 
zeci

Parcul sportiv Dinamo a 
^invadat" ieri dimineață de 
și zeci de elevi ai școlilor gene
rale (clasele I—IV) bucureștene. 
Aici, pe terenul de fotbal, s-au 
desfășurat ultimele meciuri din 
cadrul „Cupei orașului București" 
la minifotbal, competiție organi
zată de C.M.E.F.S., în colaborare 
cu Inspectoratul școlilor generale 
și consiliile organizațiilor de pio- 

. nieri.
Din regulamentul întrecerii, 

merită să fie subliniate cîteva 
prevederi : echipele sint alcătuite 
din cite 8 jucători, autul se exe
cută cu piciorul, se joacă 
ofsaid și... elevii slabi la ! 
tură nu sint acceptați pe

Revenind la jocurile de ‘ 
mineață, să notăm, în 
meciurilor, rezultatele : 
locurile 3—4 — ȘCOALA 
RALĂ NR. 73, cu ȘCOALA GE
NERALA NR. 175, 9—1 (3—0) ;
pentru locurile 5—6 — ȘC. GEN. 
NR. 9 — ȘC. GEN. NR. 36 1—1
(1—1). Pe locul 5 s-a clasat șc. 
gen. nr. 9 în urma executării a 
10 lovituri de pedeapsă.

Primite cu entuziaste încurajări 
au Intrat — apoi — pe teren for
mațiile finaliste : ȘC. GEN. NR. 
189 (antrenor prof. Vasile Miha- 
■ ■ - șc. GEN. NR. 141 (an-

‘ — - - - La 
de

fără 
Invâță- 

teren. 
Ieri dl- 
ordinea 
pentru 
GENE-

lache) — 
trenor prof. Elena Caniola). 
sfirșitul celor 40 de minute 
joc, pe parcursul cărora am ad
mirat pofta, de-ă dreptul molipsi
toare', cu care acești copii de-o 
șchioapă au „hăituit" mingea, vic
toria a revenit cu 2—1 (1—1) pri
chindeilor profesorului de desen, 
Mlhaiache. - ■ - -
cate de G. 
pentru Șc. 
pentru Șc.

Și acum, 
cule numele cîștigătorilor, . 
ediții a Cupei Bucureștiulul : 
MARGINEANU, P. ISTRATE, D.

Golurile au fost mar- 
Vlăduțu și G. Mihăilă 
gen. 189 și V. 
gen. nr. 141.
să trecem cu

Olarii

p.

majus- 
primei 

G.

Că’ăreți români
la C.H.I.O.

de la Leipzig Aachen
După concursul internațio

nal de călărie de la Viena, 
sportivii clubului Steaua par
ticipă la alte întreceri orga
nizate peste hotare. Astfel, 
între 19 Și 22 iunie, călăreții 
N. Mihalcea (cu caii Bolero 
și Domino), I. Molnar (cu 
Argint) și D. Velicu (cu Dana) 
vor evolua la Leipzig (R.D.G.), 
la un concurs oficial de dre
saj. după care se vor depla
sa la Aachen pentru a lua 

Lparțe lâ țiadițip^jul C.HJ.O.

V. TITA, M. DUMI- 
L. NICULIȚA, G. VLA- 
G. MIHAILA.

TOCILA, 
TRE3CU, 
DUȚU și

tn încheierea acestor rînduri. 
salutăm inițiativa C,M.E.F.S.-u!u: 
de a organiza această competiție, 
care a adus pe terenul de fotbal 
peste 600 de elevi !

★
Din Videle, corespondentul nos

tru Viorel NTCOLESCU ne infor
mează că, recent, s-au Închei®t, 
pe terenul de handbal din curtea 
liceului, jocurile din cadrul .Cupei 
școlarului" la fotbal. în prima 
etapă, s-au înregistrat cîteva sur-

de proporții : o formație 
muzică ușoară — Sincron 

în-

prize 
de
(echipa clasei a X-a B) a 
vins cu 2—9 pe .Celtic" (clasa a 
IX-a A); un serial T.V.—Răzbu
nători! (a Xl-a B) a dispus 
2—1 de .Ajax'
.Rapid" (a X-a A) a surclasat cu 
6—1 pe .Milan" (a X-a B).

Cupa a revenit formației .Mexic 
■70" (a Xl-a B) care a terminat 
competiția neînvinsă.

Meciurile au fost arbitrate de 
profesorul de muzică V. Corbea- 
nu, ale cărui arbitraje au fost 
apreciate drept competente.

(a Xl-a A);
cu 
iar

In dupâ-a~_aza aceea În
sorită. r.ftf retățen! „paș
nici*. refulați sub umbra co
pacilor de la șosea. au tre
sărit ia auzul exptezifter de 
entixriasm. venite dinspre Sta- 
Ctonul Tineretului. Micii at- 
leti. patuctpan-i la finală, au 
meritat pe deplin Incurațârile 
șt aplauzele : pretendente la 
titlul de urmașă a Vioricăl 
v.scopolea-tu. elevă in clasa a 
IV-a a Liceului nr. 39. Aurica 
Nedelcu cu 4,27 m la lungi
me ; Ludmila lonițâ (Șc. gen. 
146) 6.6 pe 40 m plat ; Ion 
Racosi (Liceul nr. 39) 7,5 pe
50 m, Mihal Boșoi (Șc. gen. 
175) 4.45 la lungime. Cons
tantin Capră (Șc. gen. 
45 m la aruncarea mingii 
oină.

La sfirșitul concursului, 
peste 2 000 de pionieri șt elevi- 
spectatori au invadat stadio
nul. Nu, să nu credeți că e- 
rau cumva nemulțumiți 
arbitraj ! Pur șl simplu 
vrut să încerce șl el 
mingii d^ oină, zgura 
sau nisipul gropii.

S6) 
de

cei

de 
au 

iPriza" 
pistei

SE CAUTA UN SAC 
PENTRU

CUPE ȘI DIPLOME

Fosta noastră schloară, 
tăzi profesoara Elisabeta 
ciu-Obrașcu, „n-a scăpat 
o poartă" spre victorie 
echipele pe care le-a prezen
tat. Cupele de cristal și di
plomele cucerite la atletism și

as- 
Su- 
nici 

cu

Bunica micuțului Marius 
Neaga a întinerit de cînd ne
poțelul bate drumurile sălilor 
de gimnastică. A învățat ce 
sint sfoara laterală, rostogo
lirea. poduL Dar parcă numai 
ea ’ Multi părinți, ca șl direc
tori de școli, au fost cuceriți 

.Cupei". Iar din 
servi e- 

bom- 
ȘcoUl 

Invitat

de lure^l 
pesetele mamelor, din 
te'e tatfior r.-su lipsit 
boaneîe ; directoarea 
generale r.r. 196 le-a 
pe gimnaste, dupâ concurs, la 
o prăjitură mare cu frișca ! 
Pentru ca amintirea victoriei 
să se întipărească mai dulce 
In minte, sau ca prima !n- 
fringere să nu fie prea amară.

Muiți au fost cucerițL Mai 
puțin cei interesați. Aici — un 
punct negru în noianul celor 
roșii.

TALENTE PE TAVA : 
NU SERVIȚI. 

TOVARĂȘI ANTRENORI?

Știm că mulțl dintre dv. au 
fost ocupați cu antrenamente 
și competiții de primăvară. 
Credem însă că puteați găsi 
două-trei ceasuri libere. tot 
în interesul dv. Cu cîteva ex
cepții — G. Stănescu, Gh. Ar- 
deleanu (la atletism), 
Crăciun, 
Grigore (gimnastică), I, Mol
doveana, Șt. Gheorghiu, Eu
genia Asmarandei (baschet), 
nu v-am întîlnit la întreceri. 
Parcă v-am auzit spunînd a- 
desea că munca de selecție 
este anevoioasă. Acum, talen
tele v-au fost oferite pe tavă. 
Se vede că nu sîntețl (încă...) 
prea buni gospodari.

Daria
V. Chisteanu, Gh.

lldico RUSSU-ȘIRIANU

Azi, de la ora io, la Floreasca

STEAUA INCEARCA REVANȘA
>

IN FINALA C.C.E. LA VOLEI
Sala Floreasca, gazda atîtor 

de volei de mare rezonanță 
atîtea ori încununate «u victorii 
prestigiu ale reprezentanților noștri) 
va fi locul de desfășurare a meciului 
retur din cadrul actualei ediții a.,Cu- 
pei campionilor europeni".

Azi. de la ora 10, voleibaliștii for
mației noastre campioane vor încerca 
să-șj ia revanșa după severa înfrîn- 
gere suferită marți la Sofia. în fața 
campioanei Bulgariei — Ț.S.K.A.

Lăsînd la o parte tracul, nejustifi- 
eatele emoții care i-au gîtuit pur și 
simplu în prima întîlnire. voleibaliștii

partide
(Și de 

de

noștri pot desfășura un joc la valoa
rea lor reală, avînd toate șansele să 
obțină victoria și dreptul la disputarea 
unuj al treilea meci. Fără îndoială, 
de data aceasta ei vor avea un pu
ternic suport moral din partea spec
tatorilor. care au dovedit de atîteaorl 
că știu să-și poarte spre victorie fa- 
voriții.

Cele două formații au efectuat sira- 
bătă dimineață antrenamente de aco
modare. Partida de az) va fi tondusă 
de cuplul eehoslovao D. P.-ielojni și 
R. Fink.

O aventură atletică ieșită din comun

Maratonul gigant dintre Pacific și Atlantic
• TEMERARA TENTATIVĂ
EUROPEAN BRUCE TULLOH
VA FI PARCURSĂ ÎN TIMP

ZILNICE DE CINCI-ȘASE ORE
UN SUPER-MARATON PE 

O DISTANȚA DE PESTE 
5 000 km, STRĂBĂTUTĂ DE 
UNUL SINGUR, CU O VITEZA 
MEDIE DE NOUA MILE PE 
ORA, IN TIMP DE 66 DE ZILE 
— iată ce performanță deosebi
tă își propune să realizeze atle
tul ’ ■■ • “ “ " ' ‘
tul 
m ! 
țin 
pregătit-o minuțios mai mult 
de un an de zile, a fost dat la 
19 aprilie din orașul Los Ange
les, pe țărmul pacific al Ame- 
ricii, urmînd ca sosirea să aibă 
lor după două luni la New York, 
adică pe coasta atlantică a Sta
telor Unite.

britanic Bruce Tulloh, fos- 
campion european la 5 000 
Startul acestei Întreceri pu- 
obișnuite. pe care Tulloh a

Ideea de a întreprinde această 
alergare-aventură i-a venit a- 
tletului britanic la începutul 
anului trecut. Intre două ore 
de curs — el este profesor de 
biologie la Bulmershe School, 
Berkshire — Bruce a frunzărit 
o carte consacrată recordurilor 
atletice. Unul din recorduri i-a 
reținut atenția. Era acela al 
alergătorului sud-african Don 
Shephard care, în 1964. a par
curs de unul singur traseul Los 
Angeles — New York în 73 de 
zile ,și opt ore. Oare distanța

A FOSTULUI CAMPION
DISTANTA DE 5000 KM.

DE DOUĂ LUNI-CU ALERGĂRI

nu poate fi străbătută într-un 
timp mai scurt 7 s-a întrebat 
Tulloh și întrebarea nu i-a dat 
pace cîteva zile, pînă cînd, cu 
creionul in mînă, a făcut nume
roase calcule, ajungînd la con
cluzia că are posibilitatea de 
a bate recordul cursei. Hotărin- 
du-se să întreprindă această 
tentativă, Tulloh (33 de ani), 
s-a apucat să studieze materia
lul documentar disponibil din 
colecțiile de ziare cu privire 
la cursa lui Shephard și și-a 
dat seama că va trebui să mo
difice schema 
sud-africanului, 
terminase cursa 
14 kg (!), ceea 
permite fostul 
nic, mult mai slab decît atletul 
din Republica Sud-Africană. 
Noul „scenariu" al cursei pe 
care-1 întocmi Bruce prevăzu 
nu o singură alergare lungă pe 
zi — ca în cazul lui Shephard - 
ci patru alergări zilnice. Prima, 
dimineață în zori, de cinci ia 
șase mile (o milă - 1 609 m) 
pentru dezmorțirea după efor
tul din ziua precedentă. A doua, 
după o gustare substanțială, pe

U. VALUREANU

(Continuare tn pag aia)

In încheierea turneului 
pe care l-a întreprins în 
țara noastră, reprezenta
tiva masculină de handbal 
a Japoniei va întîlni o se-

lecțîonată a țării 
într-o dublă partidă, 
și marți de la ora 17, 
terenul Dinamo.

Steagul roșu învins la București
In cadrul ultimei etape 

a campionatului diviziei B 
la fotbal, seria I, Electro
nica Obor a dispus de 
Steagul roșu Brașov, cu 
scorul de 2—1 (1—0). Golu-

noastre, 
luni 

pe

i CRAVATE
I ROȘII
I

I
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I
I
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I
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opilăria este festivă în sine. 
Este startul ritmic — exploziv 
reînnoit _ — spre orizonturi 
necontenit noi, încorporate 
doar pentru a fi depășite, cu 
acel miracol al mugurelui

care râmîne mugur aricit și pe măsură 
ce se desface. Copiii sînt steagurile 
vieții noastre de toate zilele, pavoa
zul permanent înălțat deasupra cetății, 
imbold ol visurilor șî strădaniilor noas
tre’. Firavi încă, ei sînt unul din izvoa
rele forței noastre, încă mici, ei sînt 
chezășii măreției noastre.

Poate că prima togă cetățenească a 
copiilor noștri este cravata roșie. Ve
dem adunate aceste flăcărui de «Ziua 
pionierilor", noua sărbătoare animată 
la hotarul dintre secerișul școlar și za
rea vacanței, în piețe, pe stadioane, 
sub faldurile tricolorului, abordat 
catarge. Din piepturile lor 
urale, cîntecele lor răsădesc ...
inimile noastre, trompetele își lansează 
chemarea argintie...

Copilăria este festivă dar pionieria 
o înnobilează, îi conferă blazonul pri
mei cumpăniri. Vedem revărsîndu-se

pe 
izvorăsc 

oripi în

pionîerîa

mei cumpăniri. Vedem revârsîndu-se 
cohorta văpăilor ei și avem senzația 
unei avuții fără de preț, la care sîn- 
tem nemijlocit părtași, pentru că roa
dele ei se îngemănează cu viitorul, 
acest corolar firesc a! tuturor desăvîr- 
sirilor.

Copiii-pionieri comunică Patriei în 
aceasta zi mai mult decît o vîrstă feri
cită. Ei transmit, o dală cu palpitul ini
milor, afirmarea publică a unor idea
luri de care ou luat cunoștință, care 
s-au topit în sîngele lor tînăr. nutrind 
fără oprire fiecare fibră a ființei lor.

Suie de mii de catarge poposesc as
tăzi în rada sărbătorii pionierilor —■ 
aureolate, mai mult decît oricînd, de 
jubileul a două decenii de existență a 
organizației lor, sub soarele acesiui 
neasemuit pătrar de veac — și știm 
că se vor avîntc toate, pe rînd, spre 
largul marilor orizonturi pe care isto
ria le a deschis poporului român. Și nu 
se vor pierde niciodată în vitrege odi- 
sei. Dimpotrivă, unite, vor alcătui acea 
escadră ce va acosta la țărmul de aur 
al comunismului, urmînd steagul-amiral 
al Partidului, sub flamura căruia crava
tele roșii și drapelele detașamentelor 
lor se ‘ '

.Ziua 
cireșar. 
Petalele 
fina și, _ _____________ _ ___
nunchiate, asemeni curcubeului pe ce 
rul sărbătorilor noastre. Dar așteptin- 
du-i învierea, nimeni dintre noi nu-i 
va uita vrăjitele daruri de astăzi, sin
cronizat înscrise în cronica unei zile de 
neuitat, pretutindeni, în toate formele 
posibile de manifestări, într-o generoa
să competiție o tuturor consiliilor or 
ganizației.

Ceremonialurile. parazite, serbările, 
întrecerile de tot ielul, întreaga de 
nionsfrație pe care o susțin astăzi pio
nierii, arată nu numai prețuirea de 
care se bucură organizația la cea de 
a XX-a sa aniversare ci și sursa ma
turității și puterii sale: conducerea ei 
nemijlocită de către partid.

Este demonstrația primordială a zi
lei de 15 iunie. Mai sînf si altele : dra
gostea întregului popor, devotamentul 
dascălilor-comandanti disciplina și ro
mantismul scolarilor-pionieri, potenția
lul lor real de acțiune.

Stingîndu-se, torțele sărbătorii de azi 
vor reapare mîine în flacăra milioane
lor de cravate roșii, simbol al bucu
riei de a munci și crește sub părin
teasca veghe a partidului. în aces’sens, 
urmindu-i incandescenta torță anu!. 
anii ce vor urma vor dovedi că nu 
există o singură zi care să nu fie, tot
odată. și Ziua pionierilor.

înclină și in această zi. 
pionierilor”, inedită floare de 

își scutură corola în legendă, 
ei multicolore ne fulgeră re- 
an de an, vor reînvia înmă-

I
I
ITENISMANII ROMÂNI S-AU CALIFICAT I
I

CUPEI OAVIS Mircea SÎNTIMBREANU

de alergare a 
întrucît acesta 
mai slab cu... 
ce nu-și putea 
campion brita-

fost marcate
(mln. 2) și

Citiți In pagina a IV-a

de 
Lazăr

rile au
Urmeș
(mln. 50) pentru Electro
nica. Necula (min. 89) pen
tru Steagul roșu.

I

Gh. TO.M1UC, antrenor

Tirul, cea mai

adus modificări substanțiale in clasament
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I
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Concursul internațional de pentatlon modern

. uuj, wa mai disputată 
probă a concursului interna
țional de pentatlon modern 
ce se desfășoară în Capitală, 
a adus ieri modificări esen
țiale atît în clasamentul in
dividual. cit șj în cel pe e- 
chipe. Singurii care și-au 
păstrat locul sînt pentâtlo- 
nișțij maghiari. Prima echipă 
a României a cedat locul al 
doilea Bulgariei iar selecțio
nata franceză a recupera* 
considerabil din distanta care 
o separa de reprezentativa

seoundă a țării noastre. în 
ceea ce privește primul loc 
!a individual, e de așteptat, 
în ultimele două probe un 
duel pasionant între sportivii 
maghigri Villany și Pefho

Iată rezultatele înregistra
te ieri la poligonul Tunari: 
individual: A. Pepeleankov 
(Bulgaria) 133 — 978 p, L. 
PethA (Ungaria) 191 — 934 p, 
G. ‘ • rgue (Frarda) 191 — 
934 p Z Vitlanv 189 — 890 
p M C. - i.i - ii (România I) 
189 — 890 p, G. Vierner

(Franța) 188 — 868 p j pe e- 
chipe : Ungaria 2 682 p, Fran
ța 2 560 p. Bulgaria 2 340 p. 
România I 2142 p, România 
II 2 032 p.

După trei probe, clasamen
tele se prezintă astfel i indi
vidual ! Villany 2 967 p. Peth3 
2 930 p, G. _ 
(toți 
pe: 
ria 
7 180

Borlay 2 830 p 
R. P. Ungară) ; pe echi- 
Ungaria 8 737 p. Bulga- 
7 325 p. România I 
P.
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MINISTRUL TRANSPORTURILOR AUTO, NAVALE Șl AERIENE

Rețeaua traseelor aeriene 
TAROM

OCOLUL
LUMII

Ziua aviației Republicii Socialiste România este un prilej de manifestare a sen
timentelor de prețuire din partea tuturor oamenilor muncii, pentru activitatea plină 
de devotament și abnegație a zburătorilor noștri.

Purtînd o caldă și respectuoasă amintire pionierilor. Vuia, Coandă, .Aurel Vlaicu 
— deschizători de drumuri în aviația mondială — aviatorii Republicii Socialiste Româ
nia sînt animați de dorința ca prin muncă pasionată, înaltă calificare și profund spirit 
de disciplină profesională, să se arate demni de arești mari înaintași.

Adine integrată în civilizația zilelor noastre și a celor viitoare, aviația a deve
nit un mijloc de transport a cărui lipso din viața modernă a omenirii ar fide necon
ceput ; dimpotrivă, prin fascinantele sale dezvoltări tehnice, prin viteza și confortul 
mereu sporit ol aeronavelor, ea reduce continuu distanțele dintre regiunile cele mai 
îndepărtate ale globului, devenind un important instrument de progres pașnic, de 
creștere a prosperității economice, de apropiere a oamenilor de, pretutindeni. „

Vouă, slujitorilor acestei minunate dar și pretențioase activități, — vouă core 
urmăriți cu atenție uriașele dezvoltări pe care le înregistrează aviația mondială și 
depuneți toate eforturile pentru a fi permanent Io nivelul cerințelor ei — vă urez 
continui succese in munca voastră destinată unor nobile țeluri.

INTR-UN SINGUR
W<J*

IAN

CMADEA

CMW consianja

ine are răgazul unui 
popas în care să con
temple și altfel decît 

trăind pe viu, în fiecare zi, 
în fiecare ceas, angrenajul în 
plină dezvoltare al aviației 
noastre de transport, cînd 
sarcinile operative ne mobi
lizează fără întrerupere la 
posturile noastre de muncă ? 

încheierea anului calenda
ristic implică bilanțuri con
tabile și dări de seamă sus
ținute de cifre care exprimă 
și astfel mersul TAROM și 
atunci avem în față oglinda 
unei activități care marchea
ză un real și îmbucurător 
progres.

Iar „Ziua Aviației' 
sărbătoarea aripilor, i 
tată în Republica 
România drept 
mîndră înfrățire 
muncitorilor din 
cei din uzine, de pe ogoare 
și din mine, de pe ape și din 
școli și institute de știință și 
de cultură — ne înlesnește 
să vorbim într-o ambianță 
cu totul specială, o dată pe 
an, despre aviatori și minu
natele lor unelte de zbor, 
despre tehnicienii și specia
liștii de la sol, care le susțin 
munca în înălțimile văzdu
hului, în depărtările desfă
șurate pe patru dintre cele 
cinci continente ale globu
lui pămîntesc-

în incinta horticolii a ae
roportului Băneasa se află 
o piatră cu inscripție amin
titoare a celui dintîi zbor, fn 
anul 1922, pe linia Paris-Bucu- 
rești-Constantinopol (Istan
bul), efectuat pentru legătura 
aeriană regulată, în exploa
tarea Companiei Franco-Ro- 
mâne de navigație aeriană, 
— cea dintîi organizație în 
materie, în care numele Ro
mâniei figurează cu pres
tanță de pionierat. Și după 
aceasta, în 1924, începe în- 
tîia linie aeriană comercială 
internă, pe ruta 
Galați-Buciirești, 
de un aparat monomotor cu 
două locuri, unul al pilotu
lui Și celălalt al pasagerului 
care se încumeta să folo
sească avionul.

în anul 1935 ia ființă prima 
companie românească de 
navigație aeriană exploatată 
pe baze comerciale. LARES, 
căreia un nucleu de specia
liști români, în frunte cu un 
pionier din vechea gardă de 
zburători, Andrej Popovici, îi 
dă dezvoltarea necesară, iar 
în anul 1946, aceasta devine 
TARS.

sau

fost

i“ — 
decre- 

Socialistă 
popas de 
festivă a 

văzduh cu

București- 
deservită

De la Băneasa spre

un de- 
la în- 
con di
pol iti- 

noastră

aeroporturile din lumea intreagă
■ Acum, aniversăm 

eeniu și jumătate de 
ființarea TAROM, în 
țiile transformărilor 
co-sociale din patria
și în cadrul economiei pla
nificate.

Ce drum eroic, plin de sa
crificii, de strădanii și de 
investiții morale a fost par
curs de la primele dibuiri 
într-un domeniu nou și pînă 
azi. în care bravura, devo
tamentul patriotic, talentul 
și puterea de muncă a celor 
angajați în acest complex și

neîntrerupt angrenaj care e 
aviația de transport, 
afirmat cu prisosință.

Drumul urmat n-a 
ușor și el a creat tradiție.

Transformările revoluțio
nare din patria noastră și 
participarea din plin a po
porului nostru la măreața 
operă de construire a socia
lismului au avut repercusiuni 
favorabile și în aviația 
transport în care — 
reprezintă azi un 
prestigios, unanim 
și peste hotare.

Probleme multiple și va
riate sînt legate de existența 
și funcționarea unei între
prinderi de transport — per
sonal navigant și de asistență 
terestră, mecanic și adminis
trativ, dotație cu materiale 
de zbor și ateliere de între
ținere, protecția navigației 
aeriene și a securității zbo
rului, o largă rețea corner-

de 
România 
potențial 
respectat

convențiilor internaționale cu 
toate organizațiile de navi
gație aeriană din lume, pen
tru oricare din aeroporturile 
din lume, după cum oricare 
dintre aqestea poate trimite 
călători la Băneasa și pe ori
care alt aeroport din rețeaua 
aviației comerciale din Ro
mânia.

Acesta nu e un simplu de
taliu de îndrumare, nu e o 
Indicație de prospect, ci re
velarea unei situații care ex
primă progresul aviației ro
mânești, încrederea interna
țională de care se bucură, 
poziția ei în lume, — aceasta 
spune mult, spune totul.

IL-18 si BAC-1-11

Zburătorii români 
cutreierat cerul

au 
lumii 

purtînd la bordul ae
ronavelor cu pavilion româ
nesc călători și mărfuri, de 
la Băneasa spre toate meri-

în anul 1968 aeronavele 
TAROM au zburat aproape 
19 000 000 km —, echivalentul 
a 500 de ori înconjurul lumii.

Milionarii văzduhului

O grijă deosebită s-a ma
nifestat în recrutarea, 
formarea și creșterea 

cadrelor.
Azi flota TAROM — cu 

deopotrivă valoroase pre
zențe de bărbați și femei, 
— cu schimbul de promoții 
într-un ciclu care să nu cre
eze perturbări în folosirea 
forțelor de muncă, numără 
mulți posesori ai insignei de 
milionari de kilometri par
curși în zbor, în serviciu co
mandat, și asigură persona
lului său un nivel tehnic 
echivalent celui al persona
lului companiilor din alte 
țări cu care ține pasul în 
acumularea cunoștințelor 
tehnicii evoluate.

Universul pilotului..- de ION ZEGHEAFotografie

peni va primi anuaî — ți 
chiar din primele etape — 
peste un milion de călători 
aerieni aduși de aeronavele 
TAROM și de cele ale com
paniilor internaționale în 
relații cu noi.

De la prima cursă, cea pe 
linia București-Galați, și pînă 
la de cinci sute de ori ocolul 
lumii realizat de aeronavele 
TAROM în serviciu public, 
au trecut 45 de ani.

Un timp ce apropie o ju
mătate de veac și înscrie un 
întreg ceaslov al istoriei 
aviației românești în care in
teligența, geniul constructiv, 
curajul și devotamentul pa
triotic, dezvoltat pe nobilele 
tradiții ale poporului român, 
fac să fluture la loc de cinste 
tricolorul românesc și pavi
lionul TAROM pe catargul 
aviației mondiale.

De cinci sute de ori ocolul 
lumii, totalul zborurilor ae
ronavelor TAROM într-un 
singur an, nu e numai o 
strașnică performanță avia
tică, cu un impresionant ca
racter inedit, ci o autentică 
realizare patriotică.

interne

externe

col. Dumitru BALAUR 
directorul TAROM

ȘTIATI CA...
Directorul TAROM — colonelul Dumitru 

Balaur, este printre cei dintîi piloți români 
de turbo-reactor și printre rarii directori-co- 
ordonatorl de 
în lume care continuă să presteze și muncă 
de pilot de 
TAROM. Este o activitate remarcabilă, plină 
de conținut, de 
zburătorii, ca și 
TAROM.

companie de navigație aeriană

linie, comandant de aeronavă

o puternică pildă 
pentru personalul

pentru toți 
terestru al

TA-

cială și o intensă relație cu 
companiile streine, dezvol
tată pe contacte reeiproce 
care angajează, toate, lao
laltă. un însemnat capital de 
prestigiu-

încrederea pe care TAROM 
și-a cîștigat-o în decursul 
aotivității sale, folosind în
drumarea Partidului și bucu- 
rîndu-se de condițiile create 
de stat, au determinat azi 
un progres ce se reflectă, în 
primul rînd, în prețuirea și 
încrederea ce se acordă 
TAROM, în masa publicului

Printr-o muncă plină de 
abnegație și folosind regi
mul internațional la care a 
aderat țara noastră, TAROM 
este integrat azi și în orari- 
ile și tarifele internaționale, 
pe toate rețelele aeriene din 
lume.

în limbaj curent, pe înțe
lesul tuturor, simplu, ca tot 
ceea ce constituie un mare 
adevăr, se cade a afirma că 
TAROM poate emite azi bi
lete de călătorie, în cadrul

globului pămîntesc, 
de pe alte meleaguri, 
și mărfuri.
astfel, pe o largă re-

Agențiile TAROM
ARAD 
BACAU

BAIA MARE telex

BUCUREȘTI

CLUJ

Sir. Unirii nr. 1, te]. 15.67 — telex 013034
Str. N. Bălcescu nr. 7, tel. 1.14.62 — telex 

021248
Bd. București nr. 5. tel. 16.24 

033237
Agenția Centrală : bd. Republicii nr. 16, 

tel. 15.12.54; 15.71.97;
Agenția Băneasa — Aeroport, tel. 33.00.30 

— telex. 011378—011377—011379
4—5, tel. 21486 —

CONSTANȚA

CRAIOVA

DEVA

IAȘI

ORADEA

SATU MARE

SIBIU

SUCEAVA

TIMIȘOARA

TG. MUREȘ

TULCEA

Piața Libertății nr. 
telex. 031228

Piața Independentei
— telex. 014236

Calea Unirii nr. 19, 
016214

Str. Dr. Petru Groza nr. 15, tel. 11.42 — 
telex. 032213

Str. Lăpușneanu nr. 20, tel. 52.39 — telex. 
022901

Str. Iosif Vulcan nr. 9, tel. 1.18.64 — te
lex. 034237

Str. Eliberării nr. 6, tel. 
033424

Str. N. Bălcescu nr. 
telex. 012717

Str. Nicolae Bălcescu 
telex. 025226

Str. Politehnicei nr. 2, tel.
013231

Str. Trandafirilor nr. 1, tel. 22.00 — telex. 
035245

Str. 23 August nr. 28, te!. 116

nr. 5, tel. 916/22.006

tel. 1.10.49 — telex

14.99 — telex.

10.

nr.

tel. 1.11.57

8, tel. 29.04 —

22642 — telex.

dianele 
aducînd 
călători

Și tot 
țea aeriană internă, aerona
vele TAROM întrețin legă
turi cu multe din centrele 
din țară în condițiile unei 
prestațîuni care se îmbună
tățește de la an la an, de la 
trimestru la trimestru.

TAROM a devenit o ade
vărată școală de tip socialist 
în formarea cadrelor sale 
<^upă cum a știut să se afir
me drept un auxiliar conti
nuu, pentru sprijinirea 
merțului exterior

îmbunătățit prin 
țiile pe care le 
rialul de zbor 
dispune azi de 
avioane în care 
aeronave IL-18. 
gime de 37,40 m, cu 
tate de 61 000 kg. cu 
de drum de 615 km/< 
cu o capacitate de 
de pasageri, și BAC-1-11, cu 
o lungime de 28,70 m. cu o 
anvergură de 26,97 m, cu o 
greutate de 38 690 kg, cu’ o 
viteză de drum de 825 km/oră, 
cu o capacitate de 84 de per
soane, în fruntea celorlalte 
aeronave din parc.

De la cei 180 km ai rutei 
București-Galați, cu avioane 
eu un singur pasager, pînă 
la cele despre care vorbim 
mai sus, e un drum pe care 
s-a scris istoria aviatică ro
mânească ce 
înșăși istoria 
diale.

Azi, ritmul 
în care se desfășoară activi
tatea TAROM, se reflectă în 
cîteva dintre cifrele statis
tice pe care le reproducem 
pentru o concretă oglindire a 
acestui real și îmbucurător 
progres:

— în anul 1968 — TAROM 
a realizat peste 660 000 de 
călători transportați pe liniile 
interne și pe cele ale rețelei 
internaționale ;

— aproape 14 000 
mărfuri transportate pe 
niile interne 
terne ;

— în peste 
efectuate.

Și dacă în 
ronavele TAROM au parcurs 
14 600 000 km pe cerul lumii, 
ceea ce reprezintă cam de 
352 de ori ocolul păinînlului,

Cu TAROM la Wembley

face, 
al ‘ 
un 
sint 
cu

co- 
românesc. 

investi- 
mate- 

TAROM 
parc de 
de aflat 
o lun- 
o greu- 
o viteză 
'oră și 
89—100

contribuie la 
aviației mon-

viu, impetuos,

tone
li-

și pe cele ex-

20 000 curse

anul 1967, ae-

și Lausanne
r fi nedrept să închei 
fără să arăt că TAROM 
aduce mari foloase 

sportului și că în ac>st de
ceniu și jumătate de 
funcționează, atît pe 
interne cît și pe cele i 
țelei internaționale 
curse speciale, toate 
de club și reprezentative, 
participante la competițiile 
universale, la Olimpiadele de 
pe continent ca și la cele din 
alte emisfere, au plecat de la 
Băneasa la bordul aeronave
lor TAROM: întregul capi
tal de aur al sportului ro
mânesc încredințat aerona
velor TAROM care împli
neau astfel rostul unor sa- 
feuri volante.

Sportivi din disciplinele de 
esență individuală, români 
și străini, ca și ziariști din 
presa sportivă mondială au 
beneficiat continuu de pres- 
tațiunile TAROM.

Și maj recent, lotul de fot
bal al României, care a ju
cat pe Wembley, la Atena și 
la I-ausanne, a zburat cu ae
ronavele TAROM, în curse 
speciale-

cînd 
liniile 

ale re- 
și în 

loturile

• In cadrul 
ROM, din personalul 
navigant, au zburat 
peste 5 milioane ki
lometri în serviciu, în 
decursul carierei lor 
de piloți de aeronave:

Anghel Nicolae, Ru
su Traian, Morariu Io
sif, Balo Laszlo, Bă
nică Stelian, Canea 
Constantin, Bizgu Va- 
sile, Georgescu Vir
gil, Dascălu Gheorghe, 
Ionescu Virgil, Negrea 
Xenofon, Răducanu 
Constantin;

NAVIGATORI; Ră- 
dulescu Nicolae;

OPERATORI RA- 
DIO-NAV1GATORI : 

Axenia Nicolae, Rota
ru Emilian, Rusu Ion, 
Manea Vasile, 
nescu George t

MECANICI 
BORD: Pirsu 
Manolache Gheorghe, 
Trandafir Mircea, Ni- 
ca Gheorghe, Lupaș- 
cu Ion, Nicu Gheor
ghe, Manea Marin.

Sint purtătorii in
signei de zburători ca
re au depășit 5 mili
oane de km zburați, 
— un capital poleit 
cu devotament patri
otic într-o viață pe
trecută în văzduh.

Ștefă-

DE 
Ion,

• Decanii de vîrs
tă ai piloților aero
navelor TAROM sînt: 
Rusu Traian, Capbă- 
tut Boris și Anghel 
Nicolae — iar mezinul

e Stoica

bord. Sint, de altfel, 
printre aeronavele 
companiilor din tra
ficul internațional ca
re servesc și băuturi 
la bord din produc
ția proprie a industri
ei alimentare româ
nești — ceea ce între
ține un interes spe
cial, cu prețuite va
lențe de gazdă la mii 
de kilometri depărta
re de teritoriul nați
onal și la mii de me
tri înălțime.

Bineințeles că lo
turilor sportive, înso
țite de medicul și an
trenorul respectiv, nu 
li se servesc 
,,menu-ul sec", 
pectindu-li-se 
mul auster de 
sportivă.

decit 
res- 

regi- 
viață

• Iată 
asigură 
bordul 
sale: mic dejun, de
jun, cină, gustare, dul
ciuri.

ce servicii
TAROM la 
aeronavelor

0 strașnică performanță

Directivele celui de-al 
X-lea Congres al Par-
tidului Comunist Ro- 

deschid luminoase 
ro-

mân 
perspective și aviației 
mânești de transport-

Prin raționala dezvoltare a 
rețelei liniilor aeriene 
TAROM, ajunsă la 56 130 
km. se contribuie direct și 
activ la dezvoltarea econo
mică a întreprinderii TAROM 
în cadrul programului eco
nomiei naționale.

în 1969 — TAROM va
atinge volumul de 1 miliard 
călători/km.

Sporirea dotației în ma
terial volant și darea în fo
losință a aeroportului inter
național de la Otopeni — cel 
de Ia Băneasa rămînînd 
afectat numai traficului ae
rian intern — contribuie în 
mod hotărîtor la înflorirea 
aviației noastre de transport, 
într-o proporție care-j asi
gură un progres nebănuit, 
de. bine ce aeroportul Oto-

esca- 
zicem 
cu su-

de vîrstă 
Ion.

• Femeile încadra
te in personalul navi
gant TAROM ar pu
tea alcătui o 
dră a lor, să-i 
a zburătoarelor 
tisul de aur.

Schrott Victoria pi
lot pe 11-14, Cojocaru 
Victoria radiotelegra
fiste pe 11-14, Cons- 
tantinescu Justina ra- 
dio-navigant pe 11-18 
și Nicoară Eleonora 
navigatoare aeriană pe 
11—18 dețin și ele in
signa de milionare în 
km parcurși in ser
viciul de zbor.

• Printre piloțif A- 
viației civile a Româ
niei, în perioada 
1920—1924, se numă
ra și actualul savant 
atomist Horia Hulu
bei, care are la activ 
și cursa tehnică a ru
tei București-Sofia- 
Constantinopol, cursă 
ce prelungea legătura 
aeriană dintre Paris și 
București.

• în cartea de aur 
a TAROM, intre oma
giile aduse de diferi
tele personalități ale 
lumii internaționale 
semnătura pionierului 
aviației cu reacție. 
Henri Coandă, încheie 
elogii și îndemnuri 
pentru zburătorii ro
mâni, autograf care 
exprimă un inimos 
sentiment românesc.

între oamenii de seamă din lumea întreagă 
care au zburat la bordul aeronavelor TAROM 
este și Richard Nixon, actualul președinte al 
Statelor Unite ale Americii.

EI se numără printre călătorii înregistrați 
în traficul TAROM și și-a exprimat în scris 
prețuirea pentru iscusința piloților români și 
prestațiunea aeriană a companiei noastre de 
navigație aeriană, semnînd un elogiu în cartea 
de aur de la Băneasa.

• București-Bănea- 
sa rămine aeroport cu 
o destinație precisă: 
pentru traficul 
lei interne, 
cînd intră în 
ne aeroportul 
țional de la

rețe- 
atunci 

funcțiu- 
interna- 
Otopeni.

• Cea mai scurtă 
legătură aeriană din 
cadrul rețelei interna
ționale a TAROM este 
București-Sofia: 50 de 
minute.

• Copiii sint călă
torii cei mai avan
tajați pe rețelele

TAROM : sub 3 ani, 
primesc bilete cu nu
mai 15% din prețul 
rifar integral, iar 
virstă intre 3 și 
ani au o reducere 
50%.

ta
in
10
de

TA- 
să 
in

• Avioanele 
ROM au început 
obțină preferința 
traficul internațional
nu numai pentru ra
piditatea lor și calita
tea prestațiunii aerie
ne, ci și pentru pre
paratele culinare pe
care le servesc la

• In traficul internațional, TAROM are legă
turi directe și continue cu toate companiile na
ționale de navigație aeriană de pe glob, pu
țind emite bilete de călătorie cu avionul pentru 
orice oraș-escală de pe toate meridianele din 
cele cinci continente.

Bunăoară, un călător poate cumpăra de la 
ghișeele agenției TAROM din București bilete 
pentru New York, Singapore, Tokio sau Cape, 
town, iar un călător de peste hotare poate cum
păra bilete de călătorie din orice punct geografie 
se află, pentru Suceava, Tulcea sau Deva, 
via-aeriană București.

• Din 
personalului 
reiese că 
fotbalist 
Eusebio este 
cei mai docili călători 
aerieni : doarme în 
tot timpul călătoriei 
— dar nu la intîm- 
plare, ci indată ce se 
urcă la bord.

Fotbalistul internați
onal Ion Ionescu, ac-

relatările 
de bord 
faimosul 

portughez 
dintre

tualmente jucător la 
Alemannia din Aa
chen (R F.G.) a fost 
echipier al formației 
de fotbal TAROM-

• TAROM are un 
club sportiv care ii 
poartă numele și o e- 
chipă de fotbal care 
activează în campio
natul local din Bucu
rești.

a în curs de amenajare, aeroportul de la 
Otopeni va fi afectat numai traficului internați
onal și va fi dotat cu echipament de protecția 
navigației la nivelul tehnic al celor mai înzes
trate aeroporturi din lume.

• Printre transpor
turile pe care TA
ROM le efectuează — 
cu 
de 
le
?i - • • 

fazani, rîși, porumbei, 
struți, tigri, urși, peli
cani, raci, pisici săl
batice, cimpanzei, 
broaște și melci.

Unele provin 
import, altele 
destinate de-a dreptul 
exportului, după cum 
dintre aceste transpor
turi e vorba de ani
male exotice aparți- 
nind formațiilor de 
circ în turnee colec
tive sau în deplasarea 
numai 
număr 
gramat 
diverse 

lume.

avioane speciale 
mărfuri sau în ce
de călători — sint 
maimuțe, iepuri,

din 
sint

tism, Laszlo Ballo, 
fost campion de bob. 
Ovidiu Popa, fost 
campion și recordman 
național la planorism, 
Băcanu Octavian, fost 
recordman mondial in 
proba de distanță pe 
circuit închis pentru 
avioanele sportive și 
mecanicii de bord Bă
nică și Rusuroiu. fot
baliști la TAROM.

nouă profesie 
tineretul de 
a. fost consa- 
TAP.OM: ste-

din

a cite 
special 
individual, în 
arene de circ

unui 
pro-

Fiecare membru 
echipajelor TA-

•
al
ROM face sport și a 
păstrat predilecțiile 
sportive. Unii 
chiar sportivi cu 
me consacrate.

Dintre ei cităm 
Letiția Bendiu, ;
campioană de atle-

• o
pentru 
la noi 
erată la
ward. Ill fete și bă
ieți, vorbind limbi 
străintfUtlcătuiesc azi 
corpul, fre însoțitori 
la bord ai flotei TA
ROM. pe liniile inter
ne și pe cele 
tionale.

interna-

sini 
nu-

• Printre 
tele uitate de 

avioanele TAROM 
depuse, bineînțeles, 
magazia de oblec- 
găsite, a fost si o

obiec- 
eălători

in
Și 
la 
te
minge de fotbal.
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Primele recorduri mondiale

ale aviatorilor
Aviața românească a fost 

ridicată pe culmile gloriei 
mondiale, atît prin realizările 
unor geniali constructori, cit 
și prin performanțe de zbor 
cu totul deosebite, stabilite 
de-a lungul anilor de piloți 
celebri și -înscrise în cartea 
de aur a celui mai înalt for 
aviatic : Federația Aeronauti
că Internațională. Primele re
corduri mondiale de zbor 
românești datează încă din 
anul 1932, din epoca mariior 
raiduri aeronautice.

La 2 iulie, în zorii zilei, 
de pe aerodromul de la Bă
neasa decola o mică avio
nelă de tip Klem-Daimler de 
20 CP, avînd la bord pe pi
lotul ing. Ion Cociașu ți 
coechipier pe aviatorul 
Gheorghe Grozea. Rulajul a 
fost lung și avionul abia s-a 
desprins de sol. sub greuta
tea marii încărcături de com
bustibil pe care o avea la 
bord. Ing. Cociașu încerca 
stabilirea unui record de zbor 

curată. Au urmat zeci 
ture în circuit închis, pe 
timp destul de neprielnic 
multe situații cînd ate

rizarea părea de Meritat.

Dar abilul pilot Cociașu — 
realizatorul de mai tîrziu al 
raidului București — Bom
bay — a știut să le învingă 
și a revenit la bază după... 
8 ore. 17 minute și 42 se
cunde. Performanța depășea 
cu aproape 45 minute vechiul 
record mondial, deținut pînă 
atunci de echipajul francez 
Reginensi și De Viscaya.

Tot în același an, alt echi
paj românesc a stabilit o 
performanță de asemenea 
senzațională. Căpitanul Minai 
Pantazl și același Gheorghe 
Grozea au efectuat la 20 oc
tombrie. pe lacul hidroscalei 
de la Siutghiol (Mamaia), un 
zbor de durată cu circuit în
chis de 12 ore. 2 minute. 5 
secunde. în categoria hidro- 
avioanelcr u-oare. Zborul, 
plin de peripeții, a fost efec
tuat pe un avion_. terestru, 
un MesserschnJidt-35. căruia 
i-ac fost adaptate fîctoare. 
după proiectele celor doi zbu
rători.

Ambele performante de 
valoare excepțională pe acea 
vreme, au fost omologate 
același an de către F A I 
recorduri

de zbor
încă 2 aviatori sportivi

romani

V. TONCEANU

1

Gheorghe Grozea, in fața 
etei cu ca~e au stabilit recordul

Paul Tissandier1’

mai fost doborîte pentru că 
Comisia sportivă a F.A.I. a 
scos din competiție aceste 
categorii, astfel că România 
e ultima deținătoare a recor
durilor în specialitate

Mihai Pantazi — admira
bilul instructor de zbor, șef 
de pilotaj la Școala de avia
ție sportivă ARPA și per
former de valoare interna
țională a pierit în 1937. in- 
tr"-un zbor de încercare a 
unui avion multiloc. în Po
lonia, la uzina constructoare, 
iar Gheorghe 
pierdut viața la 
comandă 
flotei de 
ție. din 
vîrf al 
cursa

Supraviețuitorul 
record mondial 
Ionel Cociașu, este inginer in 
industria noastră chimică.

Grozea și-a 
postul de 

al unui avion 
transport. în pere 
cauza cetii, cu 
munților Tatra.

București — Praga 
primi 

român.

DIAMANTE LA INSIGNA DE AUR
Elementele 

valorilor 
e performs 

acoroate

s'-

i de la

6
al lui

□e

dublat de 
om integru

i ar pu-
despre

km, 
dia-
Fi- 
al

doilea
Mircea 
emerit 
deținătorul

e distincții

irea pe care plartoris-
' cei 25 

irea pa-

Fotocopia brevetului de pilot obținut de .Mihail Savu 
Bleriot, la Pau (Franța) in 1914.

Un precursor român al zborului de noapte
într-un timp cînd zborul 

în sine era un act rer. in în
ceputurile aviației mondiale, 
un român a realizat pe cerul 
patriei sale un zbor de 
noapte.

Era un aviator sportiv, 
apoi pilot de război și in-

Valentin Bibescu. conducăto
rul Ligii Aeriene, rr.-a solici
tat pentru a executa un zbor 
de r.oapte pe deasupra Bucu- 
reștiului, spre a observa ca
muflajul orașului. Am execu
tat acest zbor pe un avion 
«Votsin» metalic, arindt

se Fee

pag. a 3-a

au dobîndit diploma

a planoriștilor români
înaltă calitate. Din 

sportivilor fruntași 
binecunos- 

planoriștilor. 
Nicolae 

Mihăițâ este cel de-al doilea 
pilot purtător al insignei de 

r cu trei diamante. Cele 
:i performanțe care i-au 
us acest titlu sînt: 300

km zbor cu țel fix. 500 km 
zbor de distanță liberă și 
peste 5 000 m zbor de înăl
țime. 11 urmează în compe
tiție piloții Viorel Cismaș, 
Tit; Enâchescu, Emil Iliescu, 
Petre Zenovei. pe ale căror 
insigne de aur strălucesc ci
te două pietre prețioase. A- 
viația noastră sportivă este 
deținătoare a 25 de diaman
te. cifră cu care puține clu
buri naționale de planorism 
se pot mîndri. Acum, cînd 
aviatorii sportivi țintesc noi 
performanțe pentru a le în
china celui de-al X-lea 
Congres al partidului nos
tru și celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei, 

aceste distincții capătă o și 
mai puternică strălucire.

V. MUREȘ

spert de 
plutonul 
fac parte nume 
cute în lumea 
Maestrul sportului

La Federația Aeronautică 
Română a fost primită o co
municare a F.A.I. prin oare 
se face cunoscut că forul 
aviația internațional, la care 
este afiliată și țara noastră, 
a confirmat propunerea de a 
se acorda diploma internațio
nală -Paul Tissandier“ pe 
anul 1968 piloților români 
Gheorghe Zavate și Gheorghe 
Georgescu. înaltele distincții 
vor fi decernate în cadrul 
Conferinței generale a F.A.T. 
care va avea loo în luna iu
lie, anul acesta, la Helsinki. 
Cu acestea, numărul diplo
melor „Paul Tissandier" de
ținute de aviația românească 
se ridică la 16. Printre cei 
distinș; pot fi citați oameni 
de știință ca acad. Elie Ca- 
rafoli, constructori de avioa
ne și planoare ca ing. Radu 
Manicatide și Iosif. Șilimon, 
piloțî de zbor cu motor și 
fără motor, parașutiști.

Diploma care poartă nume
le unuia dintre pionierii 
aviației mondiale, secretar 
general al Federației Aero
nautice Internaționale între 
anii 1905 și 1945. este decer
nată unor personalități de 
notorietate în aeronautică, 
aviatori care prin activitatea 
și performanțele stabilite au 
contribuit la progresul aces
tor sporturi. în precedentele 
Conferințe generale F.A.I., în 
rapoartele susținute de pre
ședinte. au fost citați ți avia
tori români ca Petre 
secretar general al 
Constantin. Manolache 
fan Calotă; maeștri 

1 ai sportului la zborul 
tor Bănică Enciulescu. ing. 
Mircea Finescu. maestru eme- 

■ rit al sportului la planorism, 
Gheorghe Iancu. i 
emerit al sportului, 
man mondial absolut 
rașutism și alții. La 
rința de la Helsinki 
așadar, citați încă doi avia
tori români : Gheorghe Za
vate, instructor de zbor cu 
motor și Gheorghe Geor
gescu. instructor de zbor fără 
motor, din cadrele Federației 
Române de Aviație.

Istrate. 
F.A.R., 
și <>te- 
emeriti 
cu mo-

maestru 
record- 

i la pa- 
i confe- 

vor fi.

urniniefle unui nespor
struct or aviatic, 
calitățile sale de 
și de sportiv ajuns în lotul 
olimpic.

Redăm aici un fragment 
dintr-un episod necunoscut 
din istoricul aripilor româ
nești. Răsfoind numeroasele 
însemnări, pe care aviatorul 
Mihail Savu le-a lăsat, am 
dat peste o filă de carnet 
cu următoarele :

.în toamna lui 1915 George

navigator pe sublocore? 
Teodor Panaș. Acesta im 
mina cu lanterna singurul 
aparat de bord pe care îl 
aveam : altimetrul. Am deco
lat de la Băneasa la lumina 
unor focuri de benzină spe
cial aprinse Si după ce am 
făcut un rar pe deasupra 
orașului cufundat in inxuue- 
!>• am aterizat la Cosrocecâ. 
la lumina farurilor atnocto- 
biluluj -’Jj Bibescu. Pe aero-

Acromodclism

FILE DE ISTORIE Cele 21 minute și 25 secunde ale parașutistei
Smaranda Brăescu, intiiul record mondial al României

La 2 octombrie 1931. trei a- 
vioane aparținind aviației mi
litare au decolat de pe aero
dromul de la Pipera cu echipa
jele : pilot lt. Alex. Papană — 
navigator Smaranda Brăescu; 
pilot loan Govella — naviga
tor lt. Iordaneseu (comisar 
sportiv al Aeroclubului Româ
niei) : pilot cpt. Cosma — na
vigator medic cpt. dr. Victor 
EmanueL

Pe o rază de circa 100 km, 
cele trei avioane s-au rotit mai 
bine de o oră, oamenii de Ia 
bord prinzind in privirile ioc 
Bucureștiul deopotrivă cu Du
nărea și bălțile GaLațiului ți 
ale Brăilei.

De la o anumită înălțime, 
primul avion s-a 
cele însoțitoare și 
tiș și voinicește, 
mai mare.

Sus, mereu mai 
tezător, deși nici pilotul și 
fragila lui navigatoare n-aveau 
butelii cu oxigen care să-i aju
te să înfrunte lupta cu defi
ciențele de respirație, inerente 
de la 5 000 de metri în sus. 
unde presiunea atmosferică în
cepe să 
sol.

Cind
6 000 de 
sărit în

Dar poate că ar fi mai emo
ționant să-l , lăsăm chiar pe 
pilot, singurul privitor al epi
sodului, care nu era altul decît 
consacratul polisportiv și zbu
rător de performanță Alex. Pa
pană, să ne povestească el în
suși, cum consemnau ziarele 
vremii :

. .Imediat ce-am ajuns Ia 
6 000 m înălțime, domnișoara 
S maranda Brăescu se ridică în 
picioare, se suie pe scaunul pe 
care stătea și trece cu unul din 
picioare peste carlingă.

Mă uit un moment înainte 
și-apoi mă întorc din nou pen
tru a-i face semn să sară. Con
stat insă că a dispărut. Totul s-a 
petrecut atît de repede incit 
mi-era frică să nu se fi întâm
plat ceva anormal.

Fac un viraj vertical și văd 
sub mine cum se deschide pa
rașuta. Nu a căzut nici două
zeci de metri și aparatul a 
funcționat.

Și în timp ce imensa umbre
lă legăna o fată in care bătea 
voinicește o strașnică inimă ro
mânească, sus, vrînd să încep 
să, mă rotesc în jurul ei, am 
trecut eu prin citeva momente 
neplăcute.

După executarea virajului, 
caut să redresez avionul, dar 
comenzile nu răspund. Erau ea 
și înțepenite. Avionul meu se 
angajase într-un fel de vrie și 
tocmai pe deasupra parașutei. 
Eram in primejdie să mă pră
bușesc și să târăsc, in drumul

desprins de 
a luat, piep- 
înălțime

sus, mai

fie pe jumătate cît la

altimetrul a indicat 
metri, navigatoarea a 
neant.

e*er

nic«

V. FIROIU

O ^DODUCT/D a STUD'OUL U> " GOQK!

Brăescu și pilotul Alex. Papană, ir*'

menține de 
performanțe- 
vigoare.

odrie 
zbcrâxnre axtuaturaJe.

Pe popeai «nora a irikx-.t 
<țe emerit al

sportului și de maestru al spor- 
rolux, dapA cwd unii 
lormeri români dețin' diploma 
de înaltă valoare ir.teroat.ona- 
lâ -Paul Tissaadier*. atribuită 
de Federația Aeronautică Inter
națională. alătur; de marii co
rifei ai aviației internaționale.

Angela Năstase, Elisabeta 
Popescu -Călin. Elena Bâcăoanu, 
Elisabeta Mmculescu. Gheorghe 
Iancu. T. Tănăsescu. Ștefan Ba- 
dîoc, Ion Roșu sint printre foș
tii deținători de recorduri mon
diale in parașutism, in ultimul 
deceniu și jumătate, anii de pro
gres ai României socialiste.

Și Gheorghe Iancu, cu o su
perbă performanță, a realizat la 
îl mai 1961, pe aerodromul 
Strejnic-PIoiești. recordul lu
mii la saltul absolut, de la 1 000 
m înălțime, cu deschidere în
târziată și aterizare la punct fix, 
record mondial absolut și de
finitiv. care păstrează Româ
niei și palmaresului interna-

să 
’evâm câ pilotul sportiv 
vist Traian Dimitrescu- 
brevetat șt para$uu«t in

Feroic. -parațu- 
, ț. eț pilot spor- 

lalizînd. pmă la Bibe- 
L peria 
intre parașu- 
multe salturi 

a reușit să stabileas— 
la 8 mai 1951. — stimulat de 
e condiții asigurate avia

ției sportive din țara noastră, 
și bine pregătit de ÎL colonelul 
Theodor Negulici. care a prins 
aripi multor promoții din avia
ția tineretului — noul record al 
României, la înălțime, cu para
șuta. sărind de la 7150 m. re
cord care se 
18 ani pe tabelul 
lor românești în

★
La popasuri sărbătorești ea 

cele ale ZILEI AVIAȚIEI in
cursiunile in trecutul sportului 
văzduhului sint deopotrivă de 
educative și pline de nobile în
demnuri.

Să dăm înaintașilor prețuirea 
meritată și să pornim mereu 
la alte incercărA cutezătoare, 
încercări menite să ridice nive
lul sporturilor aviatice ale Re
publicii Socialiste România.

un

Parașutista Smaranda 
fotografiați înainte de decolare, la 2 octombrie 1931, 

surizători și siguri că intiiul record mondial de parașutism 
va deveni peste puțin timp o realitate românească mult visată.

rașutei cu care1 sărise domni
șoara Brăescu, smuls de vînt, 
se prinsese între cîrma de di
recție și înălțime. Execut atunci 
o vrie și mai strinsă și ajutat 
de șansă fac ca vîntul să smul
gă sacul, după care am redre
sat avionul, continuînd să ro
tesc continuu în jurul parașu
tistei. care mă umplea de bu • 
curie, pentru a-i da asigurare» 
că nu o totuși singură. ..

Dună 21 de minute șl 25 do 
secunde, domnișoara Smaranda 
Brăescu atinsese pămintul, în- 
tr-o porumbiște din Bărăgan,

Șapte luni mai tîrziu, dom
nișoara Smaranda Brăescu ba
tea propriul ei record mondial 
printr-o performanță care avea 
să constituie, prin saltul de la 
7 233 m, efectuat la baza aeriană 
de la Sacramento (California- 
S.U.A.), recordul absolut al epo
cii (femei - bărbați) în saltu
rile de la înălțime cu parașuta

★

De atunci, timpul n-a stat 
în loc pentru tineretul aviației 
noastre sportive.

Condițiile create sportului

Am făcut multe drumuri cu avionul și am admirat de multe 
ori, de pe sol, grațioasa siluetă a păsărilor artificiale cre
ate de om pentru a învinge legile gravitației și spre a cu

ceri văzduhul. Nu m-am gîndit decît tîrziu la toți aceia care, din joa
că ți din pasiune, imaginează, calculează, construiesc, în minia- 

ri. unealta minunată denumită cu un termen mai vechi și stins 
uzul cotidian aeroplan. M-am gîndit tîrziu la ei, fiindcă lîr- 

z;u cm avut prilejul să aflu cît de largă este preocuparea de 
□ ■-r~ j<iei:--m aiurea și în țara noastră. De la cercurile de pio- 
- meșteșugăresc machete de aparate zburătoare, pînă
.j '■•structc.rii adei-erați de avioane, fantezia și iscusința a mul
te mii de tineri amatori și de mai puțini tineri profesioniști sint 

-a-e simplificării și perfecționării avioanelor. Pentru ei 
-..r. ei a fost făurită, la noi, asociația de aero și navomodelițti, 
organism ce conferă statut social unei patimi frumoase și no

bile. pe csre o alimentează cel mai pur dintre combustibile t 
azurul ceresc ! Mulți dintre cei ce sînt membri ai acestei asociații 
au ajuns piloți, ingineri, mecanici, recordmeni și campioni inter- 
' Ai -.al:, cultivatorii unuia dintre cele mai temerare sporturi.

Pentru ă. dincolo de aplicațiile utile pentru civilizație ale zbo- 
r.ij:. e! rămine și un sport, oresupunînd o sportivitate bine antre- 
-cti. Ur. sport, care se îmbină cu simțul intens al poeziei, dacă 
este să-l credem pe Antoine de Saint-Exupery. In ce mă privește, 

--•ri fără umbră de îndoială, după ce i-am citit paginile de 
r i: t despre Mermoz, despre zborurile de noapte eroice, care 
a dezțelenit drumul primelor curse poștale pe întuneric prin 
;u.-.g’a văzduhului. Saint-Exupery a fost și el un aeromodelist, 

. da ă n-a migălit la masă, peste planșele șl machetele unui 
atelier. Dar mintea lui activă plăsmula neîncetat, în timpul zbo- 
r. -ii'r. calcula, cîntărea, visa formele cele mai mlădioase, mai 
adecvate avioanelor. A căzut din tării, în ultima zi a ultimului 

avioanele perfecte și la omul perfect, care 
sale nu spre a stârpi viața și frumusețea, ci 
și înfrumuseța.
un ideal și al aeromodeliștilor tineri, pe care 
ocazii diferite, captivați de munca lor. Am

război, visind la 
folosește invențiile 
spre a o îmbogăți

Frumusețea, iată 
i-am cunoscut, în 
văzut linii fine și grațioase ieșind din închipuirea, din socote
lile și agilitatea mîinilor lor, am văzuț cum matematica se com- 
bină cu fizica și estetica, pentru a prinde formă, la scară redusă, 

cercurile aeromoaeliștilor, împlinind, după milenii, visul lui 
Icar și Dedal. Unul dintre pionierii acestei preocupări din țara 
noastră, Ion Bobocel, a fost investit cu calitatea de secretar ge
neral al federației de care aminteam, la Băneasa există o bază 
de aero-navomodeliști, cu ateliere și nuclee de concepție, aidoma 
cu o bază experimentală, pentru ca la Tîrgoviște să funcționeze 
chiar un rachetodrom i

Iată, atîtea și atitea puncte unde se desfac primele aripi, tntîi 
pe sol, mai tlrziu pentru plutirea în cobaltul imaculat al altitudi
nilor. E o îndeletnicire demnă de tradițiile unei țări care a dat 
lumii, după Traian Vuia și Aurel Vlaicu, zburători și constructori 
de avioșne temerari, urmați de o admirabilă pleiadă de pilot! 
mereu mai numeroși, mereu mai bine pregătiți pentru competiția 
cu zvicnetul de săgeată al ciocîrliei spre soare.

George SBÂRCEA

SAPTAMINA VIITOARE PE ECRANE
Film distins cu MARELE PREMIU — Moscova 1967
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In jurul tablelor de șah „eroul
CUPA DAVIS: Tenismanii români

• Cu două runde înainte 
de terminare^ turneului fe
minin de la ' Balatonszeplak, 
conduce în clasament Maia 
Ranniku (U.R.S.S.) cu 9‘ri p ; 
2—3. Elisabeta Polihroniade 
(România) ș; Verocj (Unga
ria) cîte 7>/2 p. In -runda a 
11-a Polihroniade a câștigat 
la Nowara, iar Eleonora Jia- 
nu la Mihailova (cu piesele 
negre).

de-a 22-a partidă a 
dintre marii maeș-

Agostini lider

și la clasa 500 cmc
LONDRA, 14 (Agerpres). 

Pe Insula Man au continuat 
concursurile de niotociclism 
pentru campionatul mondial.

La clasa 125 cmc victoria 
a revenit lui Dave Simmons 
(Anglia) care a realizat o 
medie orară de 1+7 km pe 
o motocicletă „Kawasaki".

La clasa 500 cmc, pe pri
mul loc s-a clasat R. Agos
tini (Italia) pe „M.V. Agusta" 
realizînd o medie orară de 
168,570 km.

După aceste curse, în cla
samentele campionatului mon
dial conduc Simmons (125 
cmc) șj Agostini (500
cmc).

• Cea 
meciului 
tri sovietici Tigran Petrosian 
și Boris Spasski s-a încheiat 
remiză la mutarea a 32-a. în 
prezent. Spasski conduce cu 
12—10 p. Pentru a-și adjude
ca titlul de campion mon
dial, el mai are nevoie doar 
de o jumătate de punct Pe
trosian își va păstra titlul nu
mai dacă va cîștiga ambele 
partide.

• După 10 runde, in tur
neul de la Ljubljana, condu
ce în clasament iugoslavul 
Puc cu 7 p, 2. Pianinei — 6 
(1) p ; 3. Gligorici — 6 p, 4 
Florin Gheorgh’u — 57? p 
și o partidă întreruptă cu un 
ușor avantaj la austriacul Ro- 
batsch.

turneului de la Bristol
(Agerpres). —

din
LONDRA, 14 

Proba de simplu femei 
cadrul turneului internațio
nal .open" de tenis pe gazon 
de la Bristol a fost câștigată 
de jucătcarea australiană 
Margaret Court în finală, 
Margaret Court a întrecut-o 
în două seturi : 6—3, 6—3 pe 
Billie Jean King (S.U.A.).

Jucătorul francez Pierre 
Barthes a obținut o nouă vic
torie de prestigiu învingîndîn 
semifinale pe americanul 
Clark Graebner cu 10—8. 
5—4. în finala Parthes se va 
întîlni cu australianul Ken 
Hosewall. care l-a eliminat cu 
7—5. 6—4 pe compatriotul 
său Roy Emerson.

La Stockholm fi Crangemouth

SĂRITORII PROTAGONIȘTII CONCURSURILOR
STOCKHOLM. ' 14 (Ager

pres). — în concursul inter
național de atietism de la 
Stockholm proba de săritură 
în înălțime bărbați a prile
juit o vie dispută. A câștigat 
Lundmark (Suedia) cu 2,17 
m (a 2-a încerasre) urmat de 
Gavrilov (U.R.S.S.) 2.17 m (a 
3-a încercare). Alte rezultate : 
lungime: 1. K. Beer (R.D.G ) 
— 8,04 m ; 2. Igor Ter Ova-

nes ian (U.R.S.S .) 7.97 m : 800 
m: Piachy (Cehoslovacia)
1:48,0: suliță: Lusis(i..R.S.S.) 
82,32 m.

★

s-au calificat în finala zonei europene
România —Spania 3-0 dupâ

o dramatică partidă de dublu
Asistăm la cea mai frumoasă 

victorie înregistrată de tenisul 
românesc in cei aproape 50 de 
ani de participare in Cupa Da
vis : calificarea in finala uneia 
din cele două grupe ale zonei 
europene. Succesul este cu 
atit mai prețios, cu cit în
vinșii echipierilor României 
sint redutabilii tenismani spa
nioli. care dețin in palmares 
două challenge-round-uri, iar 
Înfrângerea lor are loc sub cerul 
Valenciei, intr-unui din sanc- 

ale sportuluituareie iberice 
alb.

Nu vrem să 
creț din faptul 
Santana din formația gazde.or 
deschisese de la începu: porțile 
unei victorii romi 
ceea ce se întrezări 
Iul hirtiei Ia limita 
taj posibil a fost 
de jucătorii noștri 
tanță de puncte 
3—0. Două zile

facem un se
că absența lui

inești. Dar. 
ise in calcu
lului avan- 
transformat 
intr-o dis- 
categorică : 

au fost sufi
ciente pentru desemnarea echi
pei câștigătoare. Atit Tiriac, cit 
ți Năstase. și-au întrecut ad
versarii. in toate cele trei pai- 
tide susținute, 
dirze. de mare tensiune.

Și poate cel mai emoționant 
moment al acestei partide a fos: 
acela cind. la capătul a trei ore 
și jumătate de joc. Ion Tiriac 
străine?. învingător al lui Ma
nuel Orantes — in care spanio
lii iși puseseră toate speranțe
le —. primea din tribună aplau
zele celuilalt ManueL marele 
Santana, intr-un gest de admi
rabilă sportivitate.

Tiriac a fost performerul pri
mei zile, un ciștigător înarmat 
ga maturitate și forță tactică, 
după cum tot el, ajutat de ver
va tinerească a lui Năstase. a 
condus cu pricepere acțiunile 
cuplulu: nostru in întrecerea 
de du blu.

Să începem descr ețea aces
tor două partide (ținem cont »i 
de defecțiunea teiefonică din 
cauza căreia s-a amina- croni
ca celui de-al doilea meci de 
simplu), in ordinea desfășu- 

âi lor

tei superiorități. Intr-un mo
ment cind se întrezărea o vic
torie rapicâ a fostului nostru 
campion, Orantes a avut o re
venire neașteptată, cîștigînd 
contra serviciului la 3—3 și. sub 
încurajările publicului, și-a ad
judecat setul.

După pauză, fizionomia par
tidei se schimbă pentru mo
ment. românul pare in dificul
tate și cedează setul al patru
lea. In cel decisiv, insâ. îl ve
dem din nou pe Tiriac acționind 
cu forța și luciditatea de la 
început EI are de două ori 
minge de breack. pe parcursul 
egalităților de game-uri (2—2 
și 15—40). iar pe a treia nu o 
ratează (4—3) și se distanțează 
intr-un finiș irezistibil. Pe ta
bela de scor : 6—4. 6—3, 4—6.
1- 6. 6—3 pentru Ion Țiriac și
2— 0 pentru România ? *

IN LUPTA CU ARILLA
ȘI CU PLOALA...

Un cuplu spaniol indîrjit. 
public zgomotos și pasionat
încurajările adresate echipei 
sale iar. apoi, o ploaie intermi
tentă care făcea dificil contro
lul mingii — iată adversari re
dutabili pentru Țiriac și Năs- 
tase in a doua zi a intilnirii.

Jocul a Început in nota de 
superioritate a românilor pină 
la finișul setului al doilea 
(5—1 !) «cind un reviriment ne
așteptat al lui J. L. Arilla, a- 
cest redutabil dubler, a schim
bat fața jocului. Spaniolii au 
egalat și apoi au ciștigat setul 
in prelungiri. A urmat un nou 
iong-set. in care românii sint 
cei ce trebuie să recupereze 
(de la 2—4) și să se distanțeze 
la limită.

In setul al IV-leâ, Năstase —

«
un 
in

după dispute

foarte nesigur — servește de
fectuos și cuplul nostru trebuie 
să lupte din greu, dar fără 
succes, fiind nevoit să cedeze 
in prelungiri.

Setul decisiv, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de mare ten
siune, a dat din nou prilej lui 
Arilla. bine ajutat de Orantes, 
să respingă majoritatea atacu-

rilor jucătorilor români. Evo
luția scorului a fost de-a drep
tul dramatică, dar în final am 
consemnat un succes românesc 
și în proba de dublu — cu 6—4, 
6-8, 9-7, 7—9, 8-6 — ceea ce 
ne-a adus calificarea în finala 
zonei europene (grupa B).

Radu VOIA

ÎNCEPE ÎNTRECEREA CONTINENTALA a „FARFURIILOR ZBURĂTOARE *

buchet de demifon- 
diști desfăcut pe pista sta
dionului din Torino 
a găzduit recent, 
rele concurs i 
național universitar 
atletism. In fruntea pluto
nului se află belgianul J. 
Brems 
(Spania) 
nia) care 
cui IV, 
(Belgia).
Purghel (România) și Bas- 

sard (Franța).

care 
ma

imer- 
de

urmat de Bondia 
Neamțu (Româ- 

a terminat pe lo- 
van Manshoven 
Hon ti (Ungaria),

Foto : U.P.I.

Geneva, 8 iulie o dată
de reținut pentru
amatorii fotbalului
ZURICH, 14. — Tragerea 

la sorți a jocurilor primului 
tur din cadrul competițiilor 
de fotbal „Cupa campionilor 
europeni" șj „Cupa cupelor" 
— ediția 1969—1970 va avea 
loc la Geneva în ziua de 8 
iulie.

EISENACH: Victorie pe
EISENACH. 14 (prin telefen). 

Sabrerii români nu se dezmint. 
Astăzi, in concursul organizat 
in localitate, ei au terminat 
neinvinși. Au întrecut, mai in- 
tii, selecționata de tineret a

PARIS: Debut promițător
iri trofeul „Leon Jeanty*

PARIS 14 (prin telefon). — 
La „Coubertin" au început 
sîmbătă întrecerile pentru tro
feul „Leon Jeanty*. Participă 
102 floretiste.

Reprezentantele țării noaș- 
tre s-au comportat bine, cîști
gînd locul I în 
Szabo (grupa 
Drîmbă (grupa 
pînd locurile 
Vicol (grupa a 
Ardeleanu (grupa a III-a).

Toate floretistele noastre 
vor lupta mîine dimineață (n.r. 
duminică) pentru a intra în 
semifinale și, in continuare, în 
finala concursului.

serii prin Olga 
I) și ~ 

a IV-a) 
3 prin 
Il-a) și

Ileana 
și ocu- 
Maria 

Suzana

Litoralul românesc — gazda
Congresului Jubiliar

al Federației Internaționale de popice
Mamaia, perla litoralului 

nostru, va găzdui in curînd 
(26—29 iunie) cel de-al X-lea 
congres al Federației interna
ționale de popice. Profesorul 
Ladislau 
derației 
ne-a dat 
legătură 
eveniment.

— Mai întîi, v-am ruga să 
ne vorbiți despre tematica a- 
propiatelor lucrări ale forului 
suprem internațional.

— Tematica discuțiilor la 
actualul congres cuprinde 
— printre altele — rapoarte 
și comunicări ale activității 
depuse de cele patru secții ale 
Federației internaționale — as
falt, bowling, bohle și schere. 
Vor fi elucidate unele proble
me, legate de formula de 
desfășurare a campionatelor 
mondiale și continentale, se 
vor atribui pentru organizare 
viitoarele competiții patronate 
de forul internațional și se 
vor lua in discuție adeziunile 
Israelului, Filipinelor și altor 
țări de a deveni membre ale 
F. I. P. Cu această ocazie, 
vor li alese organele de con
ducere ale F. 1- P- și secțiilor 
respective. De asemenea, te
matica lucrărilor reflectă in- ■ 
teresul crescînd al cercurilor 
sportive internaționale față de 
posibilitatea ca jocul de po
pice să devină o disciplină 
olimpică. In acest scop ur

Szocs, secretarul fe- 
române de popice, 
cîteva amănunte in 
eu , acest însemnat

se 
,a

mează ca la Mamaia să 
facă propuneri privitoare 
îmbunătățirea statutului F.I.P., 
care apoi să fie trimise spre 
consultație

— Cite 
parte la 
Mamaia ?

— Interesul de care se 
cură cel de-al X-lea Congres 
— jubiliar — este subliniat 
de numărul mare de partici- 
panți anunțați pînă în prezent 
din dfferite țări: Anglia, Sue
dia, Austria, Iugoslavia. Japo
nia R. F. a Germaniei, Irlanda. 
S.U.A-, Elveția, R- P. Ungară, 
Franța, Italia, Israel, Spania, 
Mexic, Argentina, Venezuela 
Se mai așteaptă și alte confir
mări de participare.

— O ultimă întrebare ! Fe
derația română, care are cin
stea de a face oficiul de gazdă 
a acestei manifestări interna
ționale, ce mai are de pus la 
punct, pentru a contribui la 
reușita lucrărilor ?

— Pregătirile administra- 
tiv-organizatorice sint aproape 
încheiate. In ceea ce privește 
lucrările propriu-zlse, delega
ția noastră va ridica o serie 
de probleme cu intenția de a 
îmbunătăți mecanismele foru
lui internațional șideastringe 
legături 
sportivii 
nentele.

C.Z.O. 
delegații vor 
reuniunea de

lua 
la

bu

de prietenie cu 
de pe toate conți-

Tr. IOANIȚESCU

Tiparul 1. t*. „Inforias|ia", sir. Biezuianu tir. 23—25, llucutești

țoală tiuia la sabie!
.1

ultim meci, eel mai 
important de altfel. s-a desfă
șurat tot timpul sub semnul 
superiorității sabrerilor ro
mâni. care au condu» cn 4—*. 
6-2 și. in final. cu 9-1 De la 
acest scor, meciul s-a între
rupt. deoarece victoria mi mal 
putea scăpa echipei României. 
Realizatori : Dan Irinicroe șt' 
Constantin Nicelae — cile 3 
victorii. Octavian Vintilă — 2 
victorii și Haritoa Bădesen. 
Pentru echipa R. D. Germane 
au punctat D. Dumke Cl ți 
PfeiffeL

O VICTORIE A TACnCH
Mec: de mare tensiune, foar- 

bine jucat de Tiriac de la 
imele nrngi cind a arătat 

că poate sâ-i țină departe de 
fileu pe spar, o iar apoi, cu 
surpe;nrătoare atacuri, să-și im
pună o superioritate din ce in 
ce mai evidentă pe parcursul 
a două seturi. Foarte eficace a 
fiucpooa: barkhand-uț roma
nului. cu care el a plasat mingi 
defsns-ve și altele ofensive cu 
aeosec.tă adresă. Serviciile pu
ternice ț; precise ale iui Ion 
Tiriac au constituit o altă armă 

retizarea aces-

Versailles, 14 (prin telefon). 
Cringul întins și des de la 
Bois d'Arqy din apropiere de 
Versailles suportă în aceste 
zile o adevărată canonadă. 
.Aici, pe poligonul cu 4 stan
duri vor începe întrecerea lor 
așii țintelor zburătoare, niș
te farfurioare (fabricate din- 
tr-un material casabil) arun
cate din turn. Mii de ase
menea talere vor cădea pra
dă celor mai vestite puști de 
vânătoare de-pe continent Și 
dacă vom aminti că titlurile 
— atit cel olimpic cit Și cel 
mondial — sint deținute de 
Evgtieni Petrov (U.R.S.S.) și 
Konrad Wirnheîr (R.F.G.). cei 
de al doilea fiind și câștigă-

torul ediției precedente a 
campionatelor care încep du
minică. se poate trage lesne 
concluzia că, de fapt, la star
tul europenelor de skeet sint 
prezenți cei mai renumiți 
specialiști ai genului din 
lume. De altfel, încă un a- 
mănunt. de loc neînsemnat, 
care întărește afirmația de 
mai sus, este și acela că la 
ultimele J.O. din Mexic pe 
primele 4 locuri s-au clasat 
tot atîția europeni : Petrov, 
Garagnani (Italia). Wirnheir, 
Țuranov (U.R.S.S.).

La Bois d’Arcy vor intra 
pe standuri peste Os siltă de 
trăgători dm 21 de țări: Bel
gia. Bulgaria, Cehoslovacia,Pe pista de tartan a stadionului Karaiskakis...SĂRUCAN NOU RECORD LA LUNGIME (7,76 m)
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I-P-S- o «e- 
țai expeiLues»-

Crieva cuvinte despre actua
lul concurs. La întreceri parti
cipă atieți din Bulgaria. Iugo
slavia. 'Franța. România. 
R F G„ Spania. Cehoslovacia și 
Grecia. Probele masculine de 
MB m. 290 m ți prăjină au ți 
un caracter de selecție pentru 
echipa Europei, in vederea me- 
ciului cu America (Stuttgart. 
1—2 august). Din păcate. Ia a- 
cesce probe participarea este 
foarte săracă.

primele dispute de sim- 
eară (concursul se desfă

șoară in nocturnă) notăm locui

Maratonul gigant dintre Pacific și Atlantic
(Urmare din peg. I)

parcursul a 18—20 mile, urma
tă de o scurtă odihnă. masa ș! 
siesta în timpul căldurilor din 
vremea prinzului. Apos, o nouă 
cursă timp de o oră ți jumă
tate - o întrerupere pentru tra
diționalul ceai englezesc și. in 
fine, ultima alergare de 60 de 
minute. înaintea mesei de seară 
și a odihnei binemeritate dupâ 
cinci sau șase ore de efort. 
Pentru a-și asigura o odihnă 
bună între curse și, în același 
timp, mincăruri pe plac și în
grijirile necesare, Bruce a in
trodus o altă inovație în raport 
cu alergarea lui Don Shephard: 
soția să-1 urmeze conducind o 
mașină urmată de o remorcă 
pe roate — locuință portativă. 
Sue Tulloh va avea grijă și de 
copilul lor Clive de șapte ani, 
va găti, îi va pregăti rufăria 
și va fi, in același timp, ma
sorul tui Bruce. Prezența rnei 
mașini însoțitoare va scuti în 
același timp pe supermarato- 
nist să mai poarte cu el, ea 
Don Shephard, săculețul cu pro
sop, săpun, mașină de bărbie
rit și alte obiecte necesare pe 
parcurs. O altă mașină, con
dusă de vărul său Mark, va 
merge înaintea lui Bruce, pen
tru a pregăti traseul și a rezol
va diferite alte chestiuni orga
nizatorice — vizele de la pri
marii tuturor localităților stră
bătute, care să confirme perfor
manța, legătura cu presa și sta
țiile de televiziune, aprovizio
narea etc.

Dacă partea tehnică a ten
tativei a fost pusă la punct in
tr-un timp relativ scurt, latu
ra financiară a alergării-aven- 
tură a fost rezolvată mult mai 
greu. Tulloh se găsea într-o 
situație financiară destul de 
rea — avea multe datorii și 
tdeea de a doborî recordul lui 
Shephard l-a atras prin faptul 
că reîntrevedea posibilitatea și 
a unui cîștig material. El a tre
buit să poarte luni de zile o 
vastă corespondență pentru a 
găsi cele patru mii de lire ster
line necesare tentativei. în cele 
din urmă, amatorii s-au ivit... 
Stația de televiziune „Thames" 
a hotărît să-i furnizeze o sumă 
de bani și să relateze periodic, 
pe larg, evoluția tentativei sale

in programul -Azi". In schis- 
bui unui reportaj transmis sâp- 
tăminal. Bruce și-a asigurat și 
sprijinul material al unei re
viste din Londra. Transportul 
cu avionul dus și întors pentru 
el și familie l-a oferit gratuit 
societatea ..Pan-American", com
pania de automobile engleză 
..Leyland" i-a oferit autoturis
mele iar ..Caravan Internatio
nal" i-a împrumutat „locuința 
pe roate" (evident, acest sprijin 
a fost acordat ținînd seama de 
reclama pe care alergătorul o 
asigura timp de două luni 
companiilor respective). In 
sfirșit, i-a mai oferit sprijin și 
o organizație americană de iup 
tâ împotriva... leprei.

După ce a avut asigurată par
tea materială a super-marato • 
nulul, Tulloh a trecut la pregă
tirea lui din punct de vedere 
sportiv. Timp de patru luni, el 
a efectuat un antrenament sis
tematic pentru a-și pregăti or
ganismul la deosebit de greul 
efort ce îl aștepta. La început, 
ei 
pe 
de 
40

a alergat cite 20 de mile 
zl. și-a mărit norma la 30 
mile în 24 de ore, apoi la 
și în două zile de probă a 

alergat 85 de mile. Spre sfirșitul

lui trecut, a ma! făcut o 
rundă de antrenamente. par - 
curgmd 140 de mile în trei zile. 
A urmat apoi o altă serie de 
a.ergăr: cu 220 de mile in cinci 
zile. Trebuie precizat că in a- 
ctastă perioadă de antrenamente 
Tulloh nu și-a putut permite 
să ia concediu fără plată și a 
și lucrat.

.. .La 19 aprilie, cum spu
neam, Tulloh a luat startul. în 
fața primăriei din Los Angeles 
l-a salutat o mare mulțime de 
oameni care i-a urat drum bun 
in temerara sa aventură atletică. 
Dar prima zi de alergare nu 
l-a adus decît la 
relui oraș port.

Tentativa lui 
este nu numai o 
ventură sportivă 
trem de prețioasă experiență a 
organismului și voinței umane. 
Cum vor rezista ele în fața u- 
nor formidabile oboseli, a des
hidratării, a expunerii îndelungi 
la razele solare și a pierderii de 
săruri ?

La ora cind așternem aceste 
rînduri — după informațiile 
transmise de agențiile de presă, 
Tulloh a străbătut mai mult de 
jumătate din parcurs.

marginea ma-

Bruce Tulloh 
pasionantă a- 
dar și o ex-

secund ocupat de Elena Vinti- 
lă la săritura in lungime cu re
zultatul de 6,19 — cea mai bună 
performanță românească a a • 
nulul. Seria sa : 6,09 — 6.11 - 
5.92 — 6.13 — 6.19 nereușit. în
vingătoare in această probă a 
fost cunoscuta atletă bulgară 
Diana Iorgova, care a reușit 
6.30 metri.

La disc femei, tandemul Ma- 
noliu — Cataramă s-a clasat în 
frunte, cu 55.80 m, respectiv 
55.24 m. Dan Hidioșanu a fost 
al treilea la 110 mg, cu 15,2 s 
(Vasiliu 14.9 Birbilis 15,0). In 
sfirșit, Vasile Sărucan a între
cut cu încă un centimetru re
cordul național la lungime, să
rind 7,76 (D — 7,73. — 7,75 — 
7,76 — D — 7.45). cu care a o- 
cupat locul doi. după spaniolul 
Blanquert (7,82).

Danemarca, Finlanda. Franța, 
Grecia, Italia, Iugoslavia, Ma
rea Britanie. Norvegia, Polo
nia, R. D. Germană. R. F. 
a Germaniei, Spania. Suedia, 
Turcia. Ungaria, Elveția, 
U.R.S.S. și România.

Campionatele continentale 
de skeet vor dura două zile, 
cuprinzînd următoarele pro
be : seniori individual: 200 
talere. Pentru proba pe echi
pe (alcătuite din cîte 4 țin- 
tași), clasamentul se va al
cătui după primele 150 de ta
lere. Se vor mai desfășura 
și probe destinate femeilor 
(150 t) și juniorilor (150 t). în 
prima zi. seniorii vor trage 
la 100 de talere, cea de a 
doua manșă urmînd să fie 
epuizată luni.

După antrenamentul de 
sîmbătă al lui Sencovici, prof. 
Ion Lovinescu, antrenorul e- 
chipei. ne-a declarat: „Pro
babil că acum, la Bois d'Arcy, 
se va disputa cea mai torc 
ediție din istoria celor 16 a 
„europenelor". Nu va lipsi 
nici una dintre gloriile inter
naționale ale skeet-ului. For
ma pe care o dețin cei 4 tră
gători români mă face să 
gîndesc la rezultate onorabi
le, atit la echipe cît și la in
dividual. Sportivii noștri sini 
dornici să îndreptățească spe
ranțele. De asemenea, forma 
în care se găsește Sencovîci 
îl indică printre fruntași, cu 
toată compania numeroasă și 
de elită în care va concura".

Așteptăm acum cuvîntul 
de deschidere ce va fi rostit 
de președintele comitetului 
european de tir, prof. Gavri- 
lă Barani (România), după 
care vor răsuna primele 
focuri ale competiției.

Romeo VILARA Constantin COMARNISCHI

în cea de a doua semi
finală zonală (grupa B) a 
-Cupei Davis", care are loc 
la Moscova, echipa U.R.S.S. 
și-a mărit avantajul în fața 
tenismanilor italieni (3—0) da
torită victoriei în meciul de 
dublu : Lihacev, Metreveli —

Crotta, Marzano 7-5/ 6-4. 8-6. 
în semifinalele celeilalte 

grupe din zona europeană, 
reprezentativa R. F. a Germa
niei a egalat formația Angliei 
(2-2), întrucît englezul Stilwell 
a cedat vest-germanului 
Kuhnke cu 4-6, 12-14 și 7-5.

MECIURI INTERNATIONALE DE HANDBAL
LUGOJ, 14 (prin telefon), în 

localitate s-a- desfășurat sîm
bătă întâlnirea internațională 
amicală de handbal fntre for
mațiile Anlanla Lodz (Polo
nia) și Timișul Lugoj. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
de 25—21 (15—8).

I. LEȘ, coresp.

pania selecționatei orașului. 
Partida, care a fost urmărită 
de cîteva mii de spectatori, s-a 
încheiat cu victoria sportivi
lor niponi : 22—19 (12—12).

I. IONESCU-coresp.

SIBIU, 14 (prin telefon). — 
Continuîndu-și turneul pe care 
îl întreprinde în țara noastră 
reprezentativa masculină de 
handbal a Japoniei a evoluat 
sîmbătă seara pe terenul „Lu
ceafărul" din localitate în com-

mec-mec
Cel dc-ai treilea meci dintre 
selecționatele Marocului și Tu
nisiei, contind pentru prelimi
nariile C.M. de fotbal (zona a- 
fricană), disputat la Marsilia, 
s-a încheiat tot cu scor egal : 
2-2. Reprezentativa Marocului 
a obținut calificarea prin 
gere Ia sorți.

tca.-

■
Campionatele mondiale de 
tere se vor desfășura în 
septembrie la Varșovia, 
în prezent, s-au primit cereri 
de înscriere de la federațiile 
din Bulgaria, Finlanda, S.U.A., 
Porto Rico, Mexic, Indonezia, 
Anglia, Norvegia, Ungaria, Bel
gia, Japonia și Iugoslavia.

hai- 
luna 
Piuă

1

Pugilisiul Dante Cane este noul 
campion al Italiei Ia categoria 
grea. El a reușit să-l deposede
ze de centură “ ~
soni, cîștigînd 
15 reprize.

pe Piero Toma- 
la puncte după

Olandei” la fot-Finala „Cupei _____  _____
bal, între, echipele Feijenoord 
Rotterdam și P.S.V. Eindhoven 
s-a încheiat cu un rezultat 
egal : 1—1 (1—0). Pentru desem
narea echipei cîștigătoare »e 
va disputa un nou meci.

~ 40368


