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Deschiderea celei de a Il-a ediții a Jocurilor
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Internationale Sportive Prietenești
A tund cînd tinerii din toate 

99 colțurile lumii își vor uni 
glasurile și vor cînta împreună, 
cînd vor face schimburi culturale 
șl sportive, cînd vor discuta des
pre problemele lor într-o atmosferă 
de caldă prietenie, atunci tunu
rile vor trebui să amuțească".

Aceste cuvinte ale lui Jose de 
Castro, membru al Parlamentului 
chilian, mi-au revenit în minte cînd 
părăseam uriașul stadion ,,Zece ani“, 
după ce asistasem la solemnita
tea inaugurării celei de a Il-a ediții 
a Intîlnirilor Sportive Internaționa
le Prietenești ale Tineretului. In
tr-adevăr, a fost o minunată săr
bătoare a sportului și tinereții, pe 
care cu greu o vor uita zec'le de 
mii de spectatori aflați în tri
bune.

La ora 16, în tribuna oficială 
iau loc M. Zavadski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
Josif Czyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, conducători ai Partidului 
Muncitoresc Unit Polon, membri ai 
guvernului Republicii Populare Po
lone, conducători ai F.M.T.D. și 
U.I.S.

Cuvintiif de deschidere este ros
tit de W'lodziaierz Reczek, preșe
dintele comisiei internaționale de 
|>regătire a Jocurilor. El a sub
liniat largul caracter reprezenta
tiv al întrecerilor care reunesc 
peste 3000 de sportivi, ca și con
tribuția pe care ele o vor aduce 
la înfrățirea tineretului de pretu
tindeni. După aceea, președintele 
comisiei internaționale de pregătire 
a Intîlnirilor Soortive Internațio
nale Prietenești a declarat deschi
să marea competiție.

40 de trompeți vestesc apoi in
trarea delegațiilor de sportivi. In 
sunetele unui vioi marș sportiv, 
pătrund în stadion grupuri de 
sportivi avînd în frunte doi stegari 
care poartă drapelul Republicii 
Populare Polone și un steag alb 
cu insigna Jocurilor Sportive Prie
tenești.

Urmează delegațiile sportive 
•are, după ce intră pe poarta prin
cipală a stadionului, se despart 
în două coloane și trec direct pe 
gazon. Se aliniază delegații din : 
R.P. Albania, Alger, Australia, 
Austria, Belgia, R.P. Chineză, R. 
Cehoslovacă — avînd în frunte pe 
Emil Zaiopek și Eva Bosakova —, 
R. P. Polonă — în frunte cu Sidlo, 
U.R.S.S., avînd în capul coloa
nei pe Otto Grigalka, R.P. Ungară 
— al cărei drapel este purtat de 
Csermak —, Danemarca, Egipt, 
Franța, Tunis, Finlanda, R.P. Ro- 
mînă — al cărui portdrapel este 
înotătorul fruntaș Iosif Novac — 
delegații tineretului sportiv din 
cele două Germanii, Israelul, Ir
landa, Iran, Japonia — pentru 
prima oară participantă la Jocurile 
Sportive Prietenești —, Liban, Lu
xemburg etc.

Intrarea delegațiilor se termină 
la ora 16.15. Trompeți i anunță so
sirea ștafetei care aduce mesajul 
sportivilor participanți la prima 
ediție a jocurilor, desfășurată la 
București în 1953. Ultimul schimb 
este purtat de atletul polonez Le
wandowski. Fanfarele intonează 
imnul de stat al Republicii Popu
lare Polone și în sunetele lui se 
înaltă drapelul Republicii Populare 
Polone, precum și drapelul cetei 
de a Il-a ediții a Intîlnirilor Spor
tive Internaționale Prietenești ale 
Tinerelului.

In numele participanților vorbeș
te atletul polonez Lewandowski, 
care exprimă bucuria sportivilor de 
a participa la o întrecere atît de 

importantă, în care spiritul priete
niei și al păcii va domni deasupra 
oricărei rivalități sportive. Apoi, el 
aprinde flacăra Jocurilor, care va 
rămirie nestinsă timp de 13 zile, 
adică atît cît vor dura întrecerile.

La ora 16,30 delegațiile pără
sesc stadionul, făcînd un tur de 
pistă în aplauzele entuziaste ale 
miilor de spectatori, care salută în 
ele pe reprezentanții sportivilor din 
lumea întreagă.

Urmează apoi o măreață de
monstrație executată de 2900 de 
tinere și tineri polonezi pregătiți 
de cei mai buni profesori ai aca
demiilor de educație fizică și de 
către cei mai capabili antrenori. 
Demonstrația a cuprins șase ta
blouri principale :

Victoria I Aceasta a fost ideea 
primului tablou, sugerînd zeci
lor de mii de spectatori lupta po
porului polonez pentru eliberarea 
patriei de sub jugul hitlerist. După 
ce sute de tineri au înscris cu 
trupurile lor pe gazon vulturul po
lonez, pe o poartă laterală a sta
dionului a intrat un grup de spor
tivi purtînd o uriașă ptacardă cu 
cuvintele „Tadeusz Kosciuszko", 
numele diviziei de polonezi care 
a contribuit activ la eliberarea 
țării. Apoi, sutele de demonstranți 
au alcătuit contururile hărții Polo
niei, în mjjlocul căreia se vedeau 
ciirele 1945 — anul eliberării.

Al doilea tablou a cuprins e- 
xerciții de gimnastică sportivă exe
cutate de 900 de sportivi și spor
tive. Exercițiile au simbolizat par
ticiparea tineretului polonez la 
munca de reconstrucție a țării.

In al treilea tablou, 150 de spor
tivi, gimnaste și gimnaști ,au exe- 
cutat la 40 de paralele exerciții

„Los
Peste 10.000 km. au străbătut 

sportivii mexicani care au venit 
la Varșovia pentru a lua parte 
la întrecerile sportive din cadrul 
Festivalului. Mai întîi au sosit 
Walter Ocampo și Tonatiuh Gu
tierrez — au fost, de altfel, prin
tre primii sportivi străini sosiți în 
capitala Poloniei — iar după cî- 
teva zile li s-a alăturat și Joa
quin Capilla care între timp a 
luat parte la campionatele de 
înot și sărituri ale S.U.A.

Walter Ocampo și Tonatiuh 
Gutierrez sînt buni prieteni — „a- 
migos" cum spun ei — și este 
explicabil pentru că au aceeași 
pasiune sportivă: înotul. Ei și-au 
disputat întîietatea în multe con
cursuri în patria lor, au partici
pat la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki, s-au întrecut în Jocuri
le pan americane și anul trecut au 
fost prezenți la Budapesta unde 
au concurat la probele de înot 
ale Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară. Trebuie menționat,

alcă-
1 dife- 

greu- 
aler- 

suge- 
spor- 
exe- 

litere:

deosebit de diticile călduros aplau
date de spectatori.

Al jiatrulea tablou a fost 
tuit din exerciții reprezentind 
rite probe atletice; aruncarea 
rații, discului și suliței și 
gări. încheierea tabloului a 
rat celor din tribune ideea 
tului de mase: din mijlocul 
cutanților s-au ridicat trei I
S.P.O., complexul de stat al R.P. 
Polone.

Al cincilea tablou, intitulat 
„Bucurie", a dat din nou prilej 
oaspeților Festivalului să aprecieze 
frumusețea dansurilor populare ale 
Poloniei. In sunetele mazurcilor și 
polcilor, sportivii au dansat cu 
vioiciune și talent.

In tabloul final, toți demonstran
ții au făcut o splendidă intrare 
pe stadion, cîntind marșul tinere
tului polonez: „înainte tinerețe!" 
Sfîrșitul demonstrației este consti
tuit de etectuarea ’ unei splendide 
piramide, în vîrful căreia un spor
tiv a ridicat drapelul Poloniei. In 
jurul piramidei, sute de sportivi au 
înscris cu trupurile lor un uriaș 
soare, iar alții au alcătuit cifrele 
1955.

Ovații entuziaste ati salutat î* 1* 
cheierea acestei reușite demon
strații de gimnastică, la reali
zarea căreia și-au dat contribuția, 
în afară de tehnicienii sportivi, cei 
mai buni compozitori polonezi, care 
au creat frumoase melodii speciale 
pentru exercițiile de ansarfiblu șt 
cei mai valoroși maeștri de ba
let, care au contribuit cu cunoș
tințele lor la realizarea coregrafi
că a unora dintre tablouri.

A fost o demonstrație a elanu
lui, a dragostei de viață, a ta
lentului tineretului din Polonia 
nouă !

La un semnal nevăzut și... ne
auzit și-au făcut apoi apariția pe 
gazon un grup de îngrijitori ai 
stadionului, care au montat într-o 
clipă barele și plasele porților de 
fotbal, astfel că în mai puțin de 
cinci minute de la terminarea de
monstrației de gimnastică, au pu
tut ieși pe teren echipele Varșo
viei și Pekinului, care au furni
zat deschiderea întrecerilor spor
tive. La ora cînd telefonez, dis
puta este în toi. După 36 minute 
de joc scorul este egal : 1-1.

IACINT MANOLIU

amigos” Ocampo și Gutierrez
de asemenea, faptul că amîndot 
au aceeași vîrstă: 25 ani. Dar, 
dacă anul trecut mai erau stu- 
denți, acum ei au părăsit facultăți
le pe care le-au urmat: Ocampo 
a devenit biolog, iar Gutierrez, a-

Delegația R. P. F. Jugoslavia a sosit duminică in Gara de Nord.

Ieri dimineață a sosit în Ca pitală lotul R. P. Ungare.
O fotografie, în fața Gării de Nord. (foto R. Vilara)

Frumoasa bază nautică de la S nagov primește zilnic noi oaspeți 
dragi, noi loturi de sportive participante la campionatele feminine 

care se află la 
dimineții au sosit 
R. Cehoslovacă la 
feminine de cano-

de canotaj academic. Ieri, numărul loturilor 
Snagov a crescut cu încă două: în cursul 
sportivele care vor reprezenta R. P. Ungară și 
cea de a doua ediție a campionatelor europene 
taj academic.

Sportivele maghiare au sosit ieri dimineața,

și I.

Sportivele maghiare au sosit ieri dimineața, în Gara de Nord. 
Ele vor participa la toate cele 5 probe ale campionatelor. In proba 
de simplu concurează Papp Jeno ne, la dublu Snack Mihalyne și 
Koeszegi Janosne, la 4+1 ra me Lajos Ferenczne, Paresteghi 
Maria, Hanti Gyulane, Naghi Ottone, la 4+1 vîsle Solyom 
Andrasne, Granek Istvanne, Ra sko Iozsefne și Orodan Ida. 
Cîrmaci la ambele echipaje: Szkotnitszki Ilona. Schitul maghiar de 
8+1 are următoarea componență: Albert Rozsi, Sarkozi Jenone. 
Horvath Marghit, Kemeni, Bertenny Hanna, Szoke Janosne, Vu
chetich Piroska, Hanbalgo Istvanne și cîrmaci Benedek Antalne. 
Lotul maghiar este condus de L. Molnar. Conducător tehnic este 
Fr. Boom, iar antrenori sînt Dr. Baia Angos, E. Bartock 
Iaskevici.

Tot ieri dimineața, însă pe aeroportul Băneasa, a sosit și 
reprezentativ al R. Cehoslovace, compus din 17 canotoare 
vor participa la toate probele, cu excepția celei de 4 + 1 
Lotul sportivelor cehoslovace este condus de Vilem Mucha, vice
președinte al Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport din R. 
Cehoslovacă și are conducător tehnic pe Ludek Mușii, iar antre
nor pe Bohdan Kobeci. Dintre participante, 'la proba de simolu 
va concura Libuse Dolezalova, la dublu Musilova și Bartakova. 
O echipă din orașul Decin va reprezenta R. Cehoslovacă în cursa 
de 4 + 1 rame, iar la schif 8+1 vor concura sportive din orașul 
Praga.

Ieri după amiază, lacul Snagov a fost brăzdat de zveltele schituri. 
Abia sosite, sportivele oaspe au început antrenamentele. Părerea 'or 
este unanimă, în ceea ce privește condițiile de cazare și felul în 
care au fost primite la Snagov, precum și în privința cadrului de 
desfășurare a concursurilor — condiții excelente care, fără îndoială 
vor prilejui întreceri de un nivel superior.

vocat. De fapt și în domeniul 
sportiv sînt... oarecari diferențe 
între ei: Ocampo este specializat 
in „liber" și „fluture" iair Gutier
rez în „fluture" și „bras".

Ocampo deține titlul de cam- 

lotul 
care 

vi'le.

pion al Mexicului Ia 200 m. liberj 
în schimb, la 200 fluture, titlul a 
fost cucerit de prietenul său Gu- 
tierrez. Anul acesta, în cadrul 
Jocurilor pan-americane „rivalita
tea" dintre cei doi a fost oare-' 
cum tranșată, in primul rînd pen
tru că victoria la 200 m. fluture 
a revenit unui al treilea și în 
al doilea rînd, pentru că Ocam
po s-a clasat pe locul II (2:40,3 
min), iar Gutierrez pe locul III 
(2:48,4 min.).

Al treilea sportiv mexican, Joa
quin Capilla, este un valoros să
ritor. El a cucerit medalia de ar
gint la Jocurile Olimpice din 
1952, la proba de sărituri din 
turn, iar la Jocurile pan-america
ne din acest an el s-a clasat pe 
locul I, detașîndu-se net de cei
lalți concurenți.

In așteptarea concursurilor, 
sportivii mexicani și-au petrecu*  
timpul antrenîndu-se și vizitînd 
Orașul Festivalului.



ÎmCă o pamr

Zile de caniculă
In zilele acestea de caniculă, Constanța este 

un adevărat furnicar: străzile sînt pline de lume, 
dar... numai seara, pentru că peste zi, tot acest 
fluviu de oameni se revarsă pe plajele însorite... 
Unii chiar la Constanța, alții la Mamaia, iar alții, 
mai... aventuroși, tocmai către Vasile Roaită, fi
lar soarele, marele medic, își lasă deopotrivă 

de la „Iosif Rangheț"
iorie, Tekirghiol. 
amprenta pe trupul strungarului fruntaș 
din Arad, pe al harnicului miner din Valea Jiului sau pe ale 
numeroșilor oameni veniți cu treburi (curios, parcă mai mulți
ca în timpul iernii), sau în muncă de îndrumare și control.

Dar se pare că majoritatea activiștilor sportivi din Constanța 
sînt... imuni la farmecele plajei. Cei mai mulți dintre ei par, 
după culoarea pielii, să nici nu fi văzut marea în acest an. De
ce ? Explicația o poți găsi ușor privind tabelele care vorbesc
despre zeci de mii de participanți la Concursurile Sportive ale 
Tineretului, despre mii de norme G.M.A. trecute, despre zeci și
zeci de noi sportivi fruntași și despre atîtea alte frumoase rea
lizări sportive din această regiune. E multă muncă. Nu-i timp de
stat la plaje...

Pare poate curioasă o astfel de Introducere, la o pagină... 
satirică. Totuși, nimeni nu trebuie să uite că cele ce urmează 
sînt doar... oile negre dintr-o uriașă turmă de albe mioare...

■g® urces-au în acea vreme Ștefan 
■*-  vodă cu mare alai de străjeri- 

me să iscodească așezare vrednică 
pentru preasfințită mînăstire. Și 
cum prealuminatele fețe boierești 
nu puteau să cadă la cinstită în
voială, glăsuit-a siăvitul domn că
tre boiereasca adunare: Incorda- 
ne-vom cele arcuri și slobozi-vom 
în înalturi ușoare săgeți. Prelocul 
in care va poposi săgeata celui 
mal dibaci arcaș, acolo 
vom altarul. Și precum 
domnul, așa se întîmplă. 
geata slobozită din arcul 
merse de se pierdu în 
poposi hăt departe, la 
unui gorun. Acolo se ridică Mînă- 
stirea Putnei...

P urces-au în noastre
“ ispravnici ai sportului din ce

tatea Constanței să iscodească po
trivită așezare pentru loc de încer
care a dibăciei trăgătorilor la 
țintă din cetate și împrejurimile 
ei. Dar luminatele fețe ale condu
cătorilor cetății n-au putut cădea 
Ia cinstită Învoială între hotarele 
unui an. Pierdutu-s-a vreme înde
lungată, pierdutu-s-au arginți și 
mahmudele, peirdutu-s-a și nădej
dea iscusiților arcași și ființași 
constănțeni. Iară dacă altfel nu 
s-or putea rostui lucrurile, noi le 
dăm povață să ia aminte la istori
ceasca pățanie a Iui Ștefan, dom
nul Moldovei, să adune plăeși 
vestiți de pe meleagurile constăn- 
țene, să-i pună alături cu flintele 
în mină și unde or cădea plumbii, 
acolo să zidească... poligonul de 
tir.

Să facem cunoștință cu eroii luiNiatty: pe bicicletă, antrenorul Miran Barutgian, rulînd în căutarea... 
unui fileu de tenis de masă, la două ore de cînd trebuia să înceapă meciul. „Bateți tare?" se întreabă bo
xerul învins? Ce, nu-mi ajunge?" Dar el poate fi liniștit. Afișul se referă1 la cetățenii întîrziațl, care vor 
totuși să asiste la gală, deși omul de ordine a plecat de mult. Cît despre „sportivul" cu echipament poli... 
colectiv, el a căutat să rezolve problema pe care singur șl-a creat-o optînd pentru mai multe colective. 
Acuși-acuși. muncitorul va termina de tuns iarba de pe Stadionul nou. In schimb, bieții funcționari vm 
avea mult de lucru abia după asta: state, formulare, rapoarte, etc. etc. Poate de aceea sînt și așa de mul ții

Concurent „fără voie”...
In tribună :

— Hai, Nae, acasă, că pierdem 
mașina și pină sus, în Tăbacari...

— Lasă-mă, Se vas tija, 
acu"să plec ? Taman 
cind intră pe ring 
marele, neîntrecutul, 
formidabilul Marinică?

— Care Marinică, 
omule ?

— Ei, și tu, nu citiși 
afișu ? Că scria mare 
cit tine: boxează maes
trul sportului, Gh. Ma
rinescu. Auzi, dragă, 
maestrul sportului... 
De ar fi să merg pe 
jos și pînă la Hîrșova, 
nu nutna-n Tăbăcari șl 
stau să-l văd.

locuia

Antrenorul Zo-logeamu: Fă ce știi, 
dar eu una îți spun. Dacă nu bo
xezi, 
sare.

nu 
N-o

J Box £Z) f Â
H»eST<lvt

primiți banii de depla
să-mi strici tu obrazul, 

că doar te-am pus și 
pe afiș. Aia e: ori 
boxezi ori... pleci pe jos 
la Galați"

La ieșire : 
ce maestrul 

concurent
(După 

sportului, 
„fără" voie, a fost des
calificat după o com
portare lamentabilă).

— Văzuși Nae? Mer
gem acum pe jos că 
iu crezuși afișul, nu 
pe mine. Arată-mi unul

de meci.Pe ăsta tot

cabină :
Boxezi,

In
Antrenorul Zologeanu : 

dom-le, sau nu ?
Antrenorul Gh. Marinescu: Cum 

o să boxez, cînd eu am venit aici 
ca antrenor ? Nici nu mă gîndesc. 

pe deasupra sînt și bolnav...

mulțumit
Nae n-a mai spus nimic. De unde 

să știe el că există totuși doi oa
meni mulțumiți: maestrul sportu
lui Gh. Marinescu, care a... primit 
banii de deplasare (dar cu ce 
preț l) și antrenorul Zologeanu, 
care, a ieșit basma curată cu gala 
și, mai ales, cu... afișul I

dacă

hipo-

vreme ce nu se

Dialog;

— Și de ce nu se 
dr om ?
— La ce bun ? De i 
face călărie t

— De ce nu s-o fi pradicînd 
ria la Constanța ?
— Păi cum să se practice, 
nu există un hipodrom ?

face un

călă-

putea fi

Pleacă handbalistele de categoriePleacă fotbaliștii din campiona
tul regional.

ridica- 
glăsui 

Iar să- 
domnesc 
zări și 

rădăcina

Voleibal: este un cuvînt compus 
din două vorbe englezești și în
seamnă, în traducere liberă, zborul 
mingii. Deci, „volei" înseamnă 
zbor, iar „ball" minge. De aceea, 
sccotim că greșit au interpretat 
ce: de la Flamura roșie Constanța 
acest cuvînt, atunci cînd au pornit 
sâ organizeze pe terenul de volei 
un., bal. (și apoi, mai multe).

Regulament: normativ pentru 
organizarea unei competiții spor, 
five. El este deosebit de folo
sitor atunci cînd este alcătuit la 
un îna't nivel tehnic și organi
zatoric dar, mai ales, atunci cînd... 
sosește la timp acolo unde trebuie. 
Calitatea aceasta a lipsit în->ă re
gulamentului de triatlon popular, 
trimis în ultimul moment de către 
C.C.F.S. și sosit prea tîrziu la

Constanța, pentru 
difuzat în termen, în deosebi în 
raioanele mai îndepărtate (Bănea- 
sa, etc).

Birocrație: Nu este un ter
men specific sportiv, dar fenomenul 
ca atare își face deseori apariția și 
în activitatea sportivă. Cum altfel 
poate fi calificată tărăgănarea fără 
sfîrșit a predării „oficiale" a bazei 
nautice de la Mamaia a colectivu
lui Locomotiva I.C.C.F. către co
lectivul Locomotiva Constanța ? Și 
cînd te gîndești că problema aceasta 
nu s-a putut rezolva într-un an în
treg, între două colective - surori, 
te cuprinde spaima cind. iți imagi
nezi ce s-ar fi putut înlîmpla dacă 
ar fi fost vorba de colective din a- 
sociații diferite 1

Știați
...Echipa Locomotiva Constanța 

are cei mai mulți jucători sus
pendați pentru acte de indiscipli
nă, iar Sever deține „recordul" in 
cadrul echipei ?

...In regiunea 
există o comisie 
tivitatea în acest

Constanta nu 
de tir, deși ac- 
sport este poate

ca«<«

Sfatul medicului
Există o boală foarte serioasă, 

care chiar dacă nu ți pune în peri-' 
col viața, îți amenință existetnța 
de ...medic sportiv. Boala se nu
mește FOTBALOMANIE și se ma
nifestă prin apetitul exagerat față 
de fotbal (polimeciofagie), prin a- 
versiunea de neînfrînt față de alte 
manifestații sportive (polisportofo- 
ble). Dacă, în stare latentă ea se 
manifestă la majoritatea medicilor 
sportivi, apoi există simptome care 
arată agravarea ei și necesitatea 
unor măsuri curative urgente sau • 
chiar a unor intervenții chirurgi
cale. Atunci cînd, de pildă, vii cu 
2 auto-ambulanțe și 10 confrați la 
fotbal, iar la rugbi nu trimiți nici 
măcar o... soră, înseamnă că boala 
a intrat într-o fază supraacută și 
e nevoie neapărată de criticomi- 
cină (se poate obține la Serviciul 
medico-sportiv din Ministerul Să
nătății).

mai intensă decit în alte disci
pline ?

ORIZONTAL:. 1) Există, dar nu 
de sport. 2) Și aci s-ar putea face 
mai mult sport, în special vara. 
3) Activist din cauza căruia n-a

reușit o demonstrație de hand
bal în stațiunea Vasile Roaită. 4) 
E bine că se practică, dar de 
ce numai pl ? 5) Colectiv sportiv 
„fantomă". 6) Starea în care sn 
găsesc multe baze sportive din 
orașul și regiunea Constanța. 
7) Plagă care stăruie mai ales 
în domeniul sportului de mase din 
regiunea Constanța.

VERTICAL : Vă recomandăm 
să nu vă pierdeți vremea încer- 
cînd să găsiți înțelesul cuvinlelor 
de pe verticală. Ele n-au nici un 
sens. In schimb, este bine să vă 
gindiți mult la cele de pe orizon
tală. Noi am dat jocul gata rezol
vat, în speranța că cei în drept 
vor rezolva și ei, cît mai reoede, 
probleme pe care, se pare, le-au 
dat uitării.

...De cînd echipa de categoria A 
Locomotiva joacă pe stadionul Hau, 
vechiul ei stadion 
părăsire ?

...In Constanța 
un bazin de înot î

...Jucățoarea de
Hermine Echimian, după ce a în- 
tîrziat aproape 2 ore, fără nici 
un motiv, de Ia întîlnirea cu 
echipa Constructorul București, a 
fost foarte revoltată că... n-a fost 
așteptată pînă sosește ?

...Majoritatea consiliilor sportive 
regionale ale asociațiilor n-au 
nici un tel de activitate în regiu
nea Constanta ?

...TOATE ACESTE LUCRURI 
SINT BINE CUNOSCUTE SI 
totuși nu r; ia nici o 
MĂSURA PENTRU REMEDIE
REA LOR?

a fost lăsat in

nu există nici

tenis de masă

Cinema DINAMO-CONSTRUCTO- 
RUL: „Omul cu 1000 de fețe"... In 
rolul principal I. Patrlchl, profesor 
la C.F.R., antrenor he baschet la 
Constructorul, handbalist la Dina
mo... Un film plin de dinamism, de 
neprevăzut. Li special de nepre
văzut. Veți fi entuziasmați văzîn- 
du-1 pe „erou" condueînd echipa 
de baschet Constructorul în jocul 
decisiv cu Dinamo. Veți fi ululți 
văzîndu-1 condueînd echipa de hand
bal Dinamo în jocul decisiv cu Con
structorul 7 " ' . “ "
mai ales de finalul filmului. în care, 
eroul nostru, 
cîte un podium 
primește, senin, 
victoriile colectivelor 
face parte.

Grădina ȘTIINȚA: 
subiect asemănător 
sus: „Dubla Lotte“, 
principal pe Aurica . ____
a colectivului știința și legitimată 
în secția de tir Dinamo și .. *
carea fidelității", film a cărui eroi
nă principală, Maria Miulescu, a ră
mas totuși „credincioasă" colecti
vului Știința. Motivul: n-a căpătat 
dezlegare să joace handbal la Pro
gresul.

Cinema LOCOMOTIVA Medgidia: 
„Poteci primejdioase". Film de a- 
venturi care-1 pune pe spectator 
să trăiască peripețiile unui delegat 
al colectivului Constructorul. Va
sile Vasa, plecat să legitimeze un 
grup de fotbaliști. In timpul unul 
popas în... sediul colectivului Loco
moție a-Medgidia, el este însă... de
posedat de documentele respective. 
Delegatul nu observă nimic, dar la 
București află că și cei de la Loco
motiva fac demersuri pentru legiti
marea acelorași jucători. Urmează 
o întreagă succesiune de întîmplări 
pline de haz care duc la... suspen
darea jucătorilor în cauză. Filmul 
se termină însă printr-un „happy- 
end", în care principalii vinovațl 
nu pățesc nimic.

Sala VOINȚA (orele 15-17): 2 x 2
fac cîteodată... 5! O comedie savu
roasă, în care președintele consi
liului regional Voința, tov, Gh. Ni- 
colae, informează pe spectatori că 
colectivul are doar... 4 activiști sa- 
lariați. In cursul acțiunii mai apar 
însă: un contabil, un magaziner șl 
alții, salariați tot din fondul colec
tivului. Deci, la prima vedere 2x2 
fac... 5, 6. etc. Dar iată-i pe aceștia 
la treabă: președintele colectivu
lui, E. Lungu, e... atlet, antrenorul 
Tutuianu e... Inexistent, magazine
rul e... inactiv, iar contabilul e... 
figurant. Deci, 2x2 fac, de astădată, 
cît? Spiine-ți d-voastră! In tot ca
zul, prea mulți față de activitatea 
colectivului.

(orele 17-19): „Cei 13". Mal corect: 
„Cele 13"... secții pe ramură de 
sport cu activitatea cărora se laudă 
colectivul Voința. Pe peliculă apar 
însă numai cîțiva boxeri și un mă
nunchi de voleibaliști. De unde, 
spectatorii pot trage lesne conclu
zia că celelalte secții merg prost, 
nu merg sau... au fost desființate.

(orele 19-21): „...șl Iile face sport! 
Numai muncitorii de la cooperati
vele din Constanța nu fac sport, 
pentTU că în echipele colectivului 
activează elevi, sau... liber-profe- 
sioniști. Film de lung meraj, a că
rui vizionare o 
cial, asociației

S.M. Veți fi stupeflați 

cu fiecare picior pe 
al învingătorilor, 
felicitări pentru 

din care... nu

Două filme cu 
celui 
avînd în rolul 
Păun, membră

de mal

„încet-

recomandăm, în spe- 
Voința.

★ *
IN PROGRAMUL VIITOR:

Premieră, la toate cinemato
grafele: ASTA SEARĂ SE VA 
TERMINA TOTUL. Fără îndo
ială câ nu ne putem aștepta ca 
într-o singură seară să se termi
ne chiar cu toate lipsurile, dar 
putem spera da, în finalul fil
mului. lucrurile să pornească pe 
făgașul cel bun.

IN 4 Rl NDURI
Fotbalistului Sever, de la 

Locomotiva Constanța

O-ntrebare-ți pun șl sper
Să-mi răspunzi în mod normal: 
înțeleg că ești... Sever
Dar de ce să fii... brutal?

Colectivul Locomotiva 
Fetești are o activitate 
foarte slabă.

La Fetești, în gară. 
Credem că e cazul 
Ca „Locomotiva"" 
Să schimbe.,, macazul.

Pagină redactată de:
DAN GIRLEȘTEANU și V. ARNAUTU 

desene de Matty



O echipă de hipism a R. P. R. 
a plecat la Mossm

Zilele trecute a părăsit {ara de
legația hipică rojnînă care va 
participa la marele concurs hipic 
internațional ce va începe la 14 
august ia Moscova.

Printre cei 18 cai pur sînge de 
galop și 6 cai trăpași care vor 
concura pe hipodromul din Mas- 
ceva se găsesc: armăsarul Pe- 
trică, cîștigătorul Derbiului de 
galop din anul 1955, iapa Petricica, 
câștigătoare a două probe la con
cursul internațional hipic de la 
Berlin din anull 1954, iapa Capra, 
unul dintre cei mai buni doi ani 
ai hergheliilor de pur sînge, Flăcău, 
cîștigătorul Derbiului de trap din 
acest an, precum și Fellah, cîștigă
torul Derbiului de trap din 1954.

Ca jochei, conducători și antre
nori au făcut deplasarea V. Huțu- 
leag, Gh. Stoian, I. Szabo, Gh. 
Solcan și alții. (Agerpres)

Campionatul de tenis 
al categoriei A

Tg. Mureș 31 (prin telefon de 
la subredacția noastră). In ca
drul campionatului republican 
de tenis pe echipe CCA a 
întrecut Progresul cu 11—0. Re
zultate tehnice: Cobzyc — Nagy 
Iosif 6—1, 6—0, 6—1 ; M. Vizi- 
ru — HaCmagy 6—1/6—2, 6—3; 
Cobztic — Halmiagy 6—1, 6—4), 6—0; 
M. Viziiru — Nagy Iosif 6—2, 6—1, 
6—3; Ecaiterina Roșianiu — Carolina 
Siegler 6—0, 9—7; Eleonora Ro
șianu — Urzică 2—6, 6—3, 6—4 ; 
Ecaterina Roșianu, Eleonora Ro- 
șiartu — Siegler, Urzică 4—6, 
6—4, 2—2 (la acest scor perechea 
Siegler — Urzică a abandonat) ; 
Eleonora Roșianu, Burcescu — Ca
roling Siegler, Ovici 6—3, 7—5; 
Ghivaru, NăstaSe — Ovici, Hall- 
magy 6—3, 6—4, 6—4 ; Chiva- 
ru — Țăranu 6—2, 6—3, 6—2; 
Năstase — Ovici 6—3, 6—2, 6—4.

NF.RVA POPA
Arad 31 (prin telefon). Din cau

za timpului nefavorabili întîltajrea 
Flamura roșie U.T.A. — Progresul 
Finanțe Bănci București s-a între
rupt la scorul de 2—2. Rezultate 
•tehnice: E. Grunwald — Gristea 
3—6, 6-2, 7—5, 2—6, 7—9; Ma- 
4Sda Glatt — RodSca Anidriescu 
4_6, 5—7; Takacs — Paceagiu 
6—2, 6—0, 6—0; Judith Grita-
wafd — Sanda Butărăscu 6—0, 
6—2.

Emeric Grunwald 
coiresponideinit

Consideratiuni pe marginea competiției 
de hochei pe iarbă „Cupa Orașelor”

Anul acesta, prima competiție, 
de o mai mare amploare la hochei 
pe iarbă a fost, fără îndoială, 
„Cupa Orașelor", desfășurată în 
zile'e de 29, 30 și 31 itfiie pe sta
dionul „23 August" din Capitală. 
La întreceri au participat, în afara 
celor două selecționate ale orașu
lui București, reprezentativele ora
șelor Oradea și Clluj. Selecționata 
orașului Oradea a fost reprezenta
tă de echipa Metalul Energia, iar 
selecționata orașului Cluj de o 
combinată a echipelor Dinamo și 
Constructorul.

Cu toate că este cea mai tînără 
disciplină sportivă din țara noas
tră (a fost introdusă în decem
brie 1953), hocheiul pe iarbă a în- 
eeput a fi practicat pe scară din 
ce în ce mai largă. Un fapt îm
bucurător îl constituie participarea 
la „Cupa Orașelor" a colectivelor 
provinciale care au avut o compor
tare cu atît mai frumoasă, cu cît 
secțiile lor de hochei pe iarbă au 
fost înființate doar în urmă cu 
cîteva luni.

„Cupa Orașelor" la hochei pe 
iarbă a revenit selecționatei A a 
orașului București, care a termi
nat Ia egalitate de puncte cu se
lecționata secundă a orașului Bucu
rești, dar pe care a întrecut-o în 
clasament numai datorită unui 
golaveraj mai bun. Cele două se
lecționate bucureștene au fost al
cătuite din jucători ai colectivelor 
Dinamo. Constructorul, Flamura 
roșie M.I.U. și Știința.

Jucătorii celor două echipe bucu
reștene au arătat că se găsesc în- 
tr -un stadiu avansat de pregătire, 
dovedind multă voință pentru cu
cerirea victoriei. In general, ei au 
avut cu toții o comportare foarte 
bună, pentru care merită laude.

Dintre cele nouă reprezentative 
provinciale, rezultate mai bune a 
înregistrat echipa orașului Cluj.

Astăzi pe poligonul Tunari
Intîlnirea internațională de tir R.P.R. — R.P.B.

Poligonul Tunari din pădurea 
Băneasa, locul de desfășurare a 
tntîlnirii internaționale de tir din
tre reprezentativele R. P. Romîne 
și R. P. Bulgaria, este îmbrăcat 
în haine de sărbătoare. Incepînd 
de astăzi el va găzdui timp de 
cinci zile (2—3—4—5—6 august) 
întrecerea celor mai buni trăgători 
romîni și bulgari Ia armă liberă 
calibru redus și pușcă de vî- 
nătoare.

Una din cele mai spectaculoase 
probe de tir, cea de talere arun
cate din șanț, este așteptată cu 
un deosebit interes, dată fiind 
valoarea recunoscută a taleriștilor 
bulgari cît și valoarea mereu cres- 
cîndă a concurențiior romîni. Lotul 
R. P. Bulgaria la talere care e- 
voluează în aceste zile la Tunari 
este format din: Slavko Iervanov 
Belcev, Vasil Mitev Momov, Min- 
cio Petkov Sutanov, Ștefan Min- 
cev Sutanov, R. Tanatziev Ivanov 
și Ștefan Ivanov Antonov.

La proba de armă liberă cali
bru redus, valoarea trăgătorilor 
noștri este superioară celei a for
mației bulgare, care are mai pu
țină experiență în această probă, 
dar ținînd seama de progresul 
continuu al trăgătorilor bulgari, 
lupta rămîne totuși deschisă. Tră
gătorii bulgari care se vor pre

Trăgătorii reprezentativei Republicii Populare Bulgaria la sosi
rea In Gara de Nord. (Foto R. Vilara)

Cu toate că a pierdut primuî joc 
cu categoricul scor de 6-0, în me
ciurile următoare a reușit să ter
mine la egalitate (0-0) atît cu re
prezentativa A a orașului Bucu
rești, cît și cu reprezentativa ora
șului Oradea. In ultimele două 
jocuri selecționata clujeană a apli
cat cu mult succes o tactică de
fensivă, grație căreia a realizat 
două rezultate bune.

Reprezentativa orașului Oradea, 
în ciuda rezultatelor modeste pe 
care le-a obținut, a lăsat totuși o 
impresie frumoasă prin jocul pres
tat. Infrîngerile pe care le-a înre
gistrat au fost identice Ca scor: 
1-2. Dacă în primul meci înfrîn- 
gerea nu comportă discuții, în 
schimb în cea de a doua întîlnire, 
susținută în compania reprezenta
tivei B a orașului București, oră- 
denii puteau termina la egalitate, 
dacă portarul — un element tînăr, 
fără rutină — fiu ăt-fi' cornid gre- 
șala de a părăsi poarta, permițînd 
astfel adversarului să înscrie punc
tul victorios.

Prin comportarea lor, echipele 
provinciale au arătat că ele acordă 
o deosebită atenție acestei disci
pline sportive și că munca entu
ziastă a acelora care iubesc ho
cheiul pe iarbă a început să dea 
roade.

Toate întîlnirile din cadrul tur
neului au fost conduse de arbitrii 
Voiuțki, Preiss și Valparonian. 
Dacă în prima zi, cuplul Voiuțki- 
Preiss au avut unele scăpări, în 
următoarele două zile cuplul Val- 
paronian-Preiss a condus cu multă 
competență.

Iată clasamentul final' al compe
tiției:

1. București A
2. București B
3. Cluj
4. Oradea

3 2 1 0 6-2 5
3 2 1 0 9:4 5
3 0 2 1 0:6 2
3 0 1 2 2:4 1

V. BENKOVSKI 

zenta în această probă sînt: Di- 
miter Ivanov Koptzer, Teodor Ga
vrilov, Kozlovschi, Kostadin 
Gheorghiev Poriakov, Ivan Niko- 
lov Toșkov și Vasil Krastev To
palov. Delegația sportivilor bulgari 
este condusă de Valentin Vasiliev 
Petrov și Krastin Vasiliev Dra- 
gorriev.

Privind întîlnirea prin prisma 
valorii trăgătorilor bulgari la ta
lere și a trăgătorilor romîni la 
armă liberă calibru redus, se poate 
spune că va constitui un bun pri
lej de schimb de cunoștințe, care 
le va ajuta ambelor reprezentative 
ca pregătire în vederea apropia
telor campionate europene pe care 
țara noastră le va găzdui în luna 
septembrie.

Scopul principal al acestui con
curs este de altfel vetificarea tră
gătorilor celor două reprezentative 
în vederea campionatelor euro
pene.

Astăzi la ora 8,30 va avea loc 
festivitatea de deschidere a con
cursului, după care la ora 9,30 
va începe proba de 300 talere (a- 
runcate din șanț) manșa 1-a 100 
bucăți, iar la ora 10 va începe 
proba de armă liberă calibru redus 
3x40 focuri, pozițiile „culcat" și 
„genunchi" cîte 40 focuri. Con
cursul continuă mîine cu probele 
începute în prima zi.

Spartachiada de oină 
a asociației Progresul

De curînd s-au desfășurat 
întrecerile de oină din 
Spartachiadei sindicate a 
ției Progresul. In finala 
competiții s-au calificat 
Progresul Băilești (reg. Craiova), 
Progresul Baia Mare, Progresul 
Deva, Progresul Darohoi, Progresul 
Sighișoara și Progresul Rm. ■ 
Vîlcea.

După trei zile de întreceri, Pro
gresul Băilești a terminat turneul 
fără nici o înfrîngere, clasîndu se 
astfel pe primul loc. Echipa cam
pioană a’ prezentat un lot omogen 
compus djn jucători tineri, care 
au dovedit o temeinică pregătire.

Formația din Baia Mare, cu 
toate că a avut jucători talentați, 
cu o bună pregătire tehnică, nu a 
reușit să-și concretizeze superiori
tatea din cauza lipsei de discipli
nă a jucătorilor, ceea ce a făcut-o 
să piardă primul loc în clasament. 

, CpjnS Kufl - cei) ț raij ă fi e i^s^irp £ £

la Deva 
cadrul 

asocia- 
acestei 

echipele

în meciul decisiv 
Băilești, umbrind 
ei frumosul succes

greșul trebuie să analizeze com
portarea nesportivă a echipei djn 
Baia Mare, care a părăsit terenul, 
în mod nejustificat, la sfîrșitul re. 
prizei a doua 
cu Progresul 
prin atitudinea 
al competiției.

Merifă a fi remarcată și forma
ția Progresul Deva, alcătuită din 
jucători tineri cu reale perspective.

Dintre jucătorii care au evoluat 
de-a lungul turneului s-au eviden
țiat, în mod special, Ștefan Goța 
(Progr. Băiilești), Ludovic

Pamifil Botezan
Sebas- 
(Progir.

Băilești 15 p.; 2.

tian și 
Deva).

Ia fă clasamentul final: 
greșul ~............. ..
sul Baia Mare 12 p.; 3. Progresul 
Deva II p. ; 4. Progresul Dbrohoi 
9 p. : 5. Progresul Sighișoara 7 p.;
6. Progresul Rm. Vîlcea 5 p.

1. Pro-
Pirogre-

GR. Cioranu 
corespondent

Carnet atletic

din

L.

Panai-

CONCURSUL POPULAR DE 
ATLETISM

Pe stadionul Tineretului 
Capitală s-a desfășurat de curînd 
cea de a Vl-a etapă din cadrul 
concursului popular de atletism 
pe anul 1955. Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate cu acest 
prilej: BARB AȚI: 100 m.: Gh. 
Cruțescu (M.) 12,0; I. Panaitescu 
(L.) și H. Leizer (C.C.A.) 12.3; 
800 m.: L. Borcescu (C.) 2:06,2; 
C. Măcăoanu (D.) 2:06,4; M. Pec- 
za (C.C.A) 2:06,6; 3.000 m.: ' 
Ciuranu (D.) 9:15,2; S. Filimon 
(D.) 9:24,4; lungime: I.
tescu (L.) 5,87; H. Stanou (C.C.A.) 
5.82; N. Boeru (FI. r.) 5,20; înăl
țime: I. Marinescu (P.) 1,63;
St. Ionescu (FI. r.) 1,63; greu
tate: E. Radu (St.) 11,41; suliță: 
P. Osiac (D.) 49,66; FEMEI : 100 
m.- Rodica Salamanian (V.) 14,8: 
800 m.: Diamanta Preda (FI. r.) 
2:53,8; lungime: Victoria Seitan 
|D.) 4.75; Ari'ina Caloenescu (C.)

Nicolae D. Nicolae 
corespondent 

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Pe stadionul Tineretului din

Spartachiada militară de vară
Spectatorii bucureșteni care au 

ținut să asiste sîmbătă pe stadio
nul Republicii, la solemnitatea de 
deschidere a celei de a șasea e- 
diții a Spartachiadei militare de 
vară, au plecat seara tîrziu cu 
sentimentul de mulțumire pe care 
îl dau lucrurile împlinite. Intr-a
devăr, întreaga desfășurare a fe
stivității de deschidere, în care 
absolut toate amănuntele au fost 
exacte și perfect puse la punct, 
simfonia culorilor echipamentelor 
sportivilor militari, disciplina lor 
etc. au însemnat tot atîtea motive 
de admirație pentru munca celor 
care s-au ocupat * *de  organizarea 
întrecerilor finale ale acestei 
Spartachiade. In special a plăcut 
demonstrația de ansamblu cu 
mișcări de gimnastică cu pușca 
și luptă corp la corp, executată 
de un număr de 600 de militari. 
Un asemenea ansamblu a fost 
prezentat pentru prima oară în 
țara noastră. Intr-o aliniere per
fectă, sutele de tineri militari au 
executat în sunetele fanfarei dife
rite mișcări de gimnastică înde
lung aplaudate de spectatori. In 
prima parte a demonstrației au 
fost redate momente din activita
tea de instruire a militarilor. 
Partea a doua a înfățișat un mo
ment de repaus. Puștile stat așe
zate ta piramide și în jurul lor 
ostașii se prind să joace cu foc 
o sî-rbă. Un sunet de trompetă îi 
întrerupe însă și în numai cîteva 
clipe ostașii sînt din nou- în for
mație. Cu muiltă vioiciune și si
guranță ei demonstrează o serie 
de exerciții cu caracter aplicativ 
și luptă corp la corp.

ttad să le creeze condiții cît mal 
bune pentru practicarea acestui 
sport și pentru popularizarea lui 
în rindurile muncitorilor construc
tori de pe șantierele din întreaga 
țară. Dacă ta acest început bun 
mat există multe greutăți, sperăm 
■fef’*pe viitortJble’vor-fi învmse''ți 
din rîndurile constructorilor vor 
ieși trăgători talentați care vor 
reprezenta cu cinste culorile aso* 
ciației.

Af. Ionescu, corespondent
• SIBIU (prin telefon de la 

subredacția noastră). — Pe po
ligonul Metalul din localitate s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică fi
nala pe țară la tir a asociației 
Metalul. La întrecere au partici
pat 41 concurenți reprezentînd re-* 
giunile Hunedoara, Iași, Bucu
rești, Arad, Timișoara, Orașul 
Stalin, Cluj, Oradea, Constanța 
și Galați.

Iată rezultatele înregistrate: 
Armă sport 3x20 focuri mascu
lin: 1. Cristian Popescu (Buc.) 
491 pct.; 2. Șt. Poman (Arad) 
490 pct.; 3. Arpad Bindaș (Cluj) 
487 pct.; feminin : 1. Gaibriela Fo-* 
riș (Orașul Stalin) 473 pct. ; 2. 
Clara Szomboray (Cluj) 466 pct.j 

M. Vlă-ăbuinu J 
Livia Ștețan

Programul acestei demonstrații 
de ansamblu a fost întocmit de 
ofițerii Nicolae Golgoțiu și Ion 
Cojocaru, iar muzica — deosebit 
de sugestivă, exprimînd fidel si
tuațiile de pe teren — a fost 
compusă de ofițerul Gh. Serghie.

Această demostrație va fi repe
tată duminică pe stadionul „23 
August” ta cadrul festivității de

Finalele Spartachiadei sindicale de tir a asociațiilor 
Constrnctorul și Metalul

In zilele de 30 fi 31 iulie, pe 
poligonul din Petroșani, s-a des
fășurat finala Spartachiadei de tir 
a asociației sportive Constructo
rul. La întrecerile finale au par
ticipat — din. 9 regiuni — un nu
măr ds 2.1..tineriși 8 tinere .care . 
șT!âu'->îlE*puTSț-®ctl~ i diFZ&iiS întâie-'V 
tatea, lucru cate reiese și din re- 
ziuiltiatele stirtose care s-®U tas- 
registrat.

Finala la proba de armă sport 
3x20 focuri a scos în relief o se
rie die elemente talentate ca 
Robert Mazilu din București, care 
a cucerit primul loc cu 473 pct. 
Locul doi a fost ocupat de Hel
muth lost (Constr. Orașul Stalin) 
care a totalizat un număr de 455 
pot. Cu patru puncte mai puțin fa
ță ide all doilea clasat, Constantin 
Vignide a ocupat locul 3.

La fete lupta a fost de ase
menea foarte echilibrată, înregis- 
trîndu-se rezultate surpriză. Rose
marie Bolesch și Cornelia Costea, 
amîndouă de la Constr. Orașul 
Stalin, s-au clasat în ordine pe 
locurile I și II cu 467 pct. și res
pectiv 425 pct. Locul 3 i-a reve
nit tinerei Iuliana Ahultoaie

Asociația sportivă Constructo
rul a dovedit o atentă preocupare 
pentru elementele talentate, cău-

București au avut loc recent în« 
trecerile din cadrul fazei orașe-*  
naști a campionatului republican 
de juniori pe anul 1955. Iată o 

serie dintre rezultatele obținute de 
juniorii din categ. 17—18 ani:

100 m.: M. Ursac (L.) 11,2; P. 
Mănescu (C.) 11,3; 200 m.: V. 
Duțu (L.) și N. Manolescu (P.) 
24,8; 400 ni.: D. Consta.ntinescu 
(D.) 52,2; 800 m.: D. Conritan- 
tinescu (D.) 1:59,6; D. Lesădatu 
(FI. r.) 2:03,0; 1.500 m.: L. Bor- 

ccscu (C.) 4:17,0; 3000 tn.: P.
Grigore (L.) 9:18,6; 5 km. mars :
l. Moldovan (Fl. r.) 26:17,2; 110
m. g. : N. Ti'dose (D.) 16,5; 400
m. g: E. Constaintiniescu (D.) 58,9; 

D. Mateescu (C.) 60,5; 1.500 ob
stacole: P. Grigore (L.) 4:48,2;
N. Pîrvu (R.) 4:58,8; lungime: P. 
Păunescu (P.) 6,36; V. Duțu (L.)| 
6,36; triplu: Gh. Constantinescu 
(C.C.A.) 11,87; înălțime: I. De-,
metrescu (St.) 1,65; prăjină: Mj
Trandafiilov (D.) 3,60; V. Petctx
(C.) 3,30; greutate: D. Stoian
(P.) 13,18; disc: V. Manolescu
(D.) 40,08 ; suliță: St. Ciureznă 

(R.) 44,84; pentatlon: R. Licker
(R.) 2.243 p.; V. Duțu (L.) 2.173 
puncte.

închidere a Spartachiadei pe antfl 
1955.

Chiar după prima zi de desfă-*  
șurare, înțrecerile din acest an ale 
Spartachiadei militare au putut 
permite constatarea că ele se des
fășoară Ia un nivel tehnic și or
ganizatoric superior celor cinci 
ediții anterioare. Această consta-*  
tare se poate face în primul rînd 
pentru atleți, din rîndul cărora au 
ieșit la iveală o serie de elemen
te foarte talentate care pot pro
gresa serios în viitor, dar și pen-*  
tru înotători, fotbaliști, handba- 
Iiști etc. Duminică, în bazinul 
ștrandului Progresul s-au desfă-*  
șurat întrecerile -eliminatorii la 
diverse probe de înot. Ia.tă cîteva 
rezultate obținute în cadrul serii
lor: 100 m. liber: Iosif Siilasi (lot. 
3) 1:10,3; Gh. Răducanu (lot. 1): 
1:18,9; Mircea Cioclu (lot. 1Ț 
1:19,6; 200 m. bras: Nicolae Er-*  
lich (tot. 3) 3:25.4; Iuliu Pali 
(lot. 5) 3:25,6; Alex. Uyvaros
(lot. 5) 3:33,0; 300 m. liber: Flo
rin Uleu (lot. 3) 4:14,2; Gavril 
Hitzel (lot. 4) 4:26,3; Ilie Manea 
(lot. 1) 5:14,6; 50 m. echipat: Ca
rol Fischer (lot. 3) 44,4; Iordache 
Buttle (lot. 5) 46,8; Gh. Ghera-i 
sim (lot. 2) 47,2.

în programul fatrecerilor fina
le ale Spartachiadei militare, ieri 
a fost zi de pauză. întrecerile 
continuă astăzi: ATLETISM: star 
dionul Republicii ora 16,30 (400 
m., 1500 m., 3000 m. obst., ttiplu- 
salt, greutate, 4x100 m.) ; ÎNOT: 
bazinul Progresul ora 16,30 (fi
nalele probelor 100 m. liber, 200 
m. bras, 300 m. liber, 50 m. echi
pat și 4x100 m.; și 300 m. din 
proba de triatton); GIMNASTICA 
stadionul Republicii ora 16,30; 
VOLEI : terenurile Știința ora 8,00 
și 1730; HANDBAL: stadionul 
Republicii ora 8.00; FOTBAL i 
stadionul Republicii ora 10.30. In-< 
trecerile se vor desfășura în con
tinuare joi 4 august, urrhtad oa 
duminică să aibă loc festivitatea 
de închidere și diferite, demon
strații sportive.



.1.70 oi.: o excelentă carte de vizită pentru Festival L. S. Homenkov despre întrecerile de atletism din cadrul Festivalului

Poate că nu există în țara noastră o Hlletă care să fi dat 
atît de mult de „lucru" statisticienilor acestui sport cit le-a dai 
lolanda Balaș, recordmana la săritura în înălțime. Intr-adevăr, 
aproape că nu a fost concurs mai important la care, participînd 
să nu fi realizat mereu alte rezul tate de valoare. Recordul țării
noastre la proba Iolandei Balaș, a avut o „viață" foarte agitată:
1,435 m. în 1931; 1,445 m. în 1943; 1,48 m. în 1946 și apoi... 
1,70 m în 1955, după ce a fost corectat — numai de ea — de 
15 ori și egalat — diferite înălțimi — de 6 ori.

Ultimul său rezultai: 1,70 m„ obținut recent la Oslo, este cea
mai bună performanță mondială a anului și o recomandă stărui
tor ca favorită a probei de sări tură in înălțime la Festival.

întrecerile de motociclism (dirt-track)
VARȘOVIA (prin telefon). — 

Motocicliștii romîni participă la 
primul concurs internațional de 
dirt-track cu prii'ejul întrecerilor 
din cadrul Festivalului. La acest 
concurs s-au înscris 32 de concu- 
renți din următoarele țări: R. P. 
Polonă, R.P. Romînă, Suedia, Da
nemarca, Finlanda, Germania și 
Olanda. Cei 32 de alergători au 
fost împărțiți în 4 serii a cîte 8 
motocicliști, care vor disputa la 9

6 țări in turneul
VARȘOVIA (prin telefon). — 

Pînă în prezent, jucătorii romîni 
de handbal au făcut un singur 
antrenament pe stadionul' Sparta, 
unde vor avea loc meciurile din 
cadrul turneului masculin.

Primele întîlniri vor avea loc 
în zilele de 4 și 6 august, după un

TREI PRIETENI... TREI
E vorba despre jucătorii fran

cezi de tenis de masă Hague
nauer. Amouretti și Jeanton. Aici, 
la Varșovia, ei locuiesc în ace
eași cameră, se antrenează îm
preună, dar abia așteaptă începu
tul întrecerilor pentru că Amou
retti vrea să-l învingă pe Ha
guenauer, Haguenauer pe Amou
retti, în timp ce Jeanton, student 
la Arta dramatică (specializare: 
fantezie) vrea să-i învingă pe... 
amîndoi.

In orice caz, ascultîndu-i cum 
povestesc — vorbesc aproape toți 
trei deodată — nu știi ce să no
tezi, ce să mai întrebi.

Haguenauer vrea să știe'
„Reiter a venit"?
„Află că da”.
„E bine antrenat?”
„Află că da".
„Atunci, vreau să-1 întîlnesc nu

mai în... finală".
Amouretti l-a văzut și pe Stipek. 

august ia Poznan eliminatoriile, 
urmînd ca finaîa să aibă loc la 12 
august la Varșovia. întrecerile se 
vor desfășura pe clasă unică, indi
ferent de categoriile de mașini.

La aceste întreceri vor lua parte 
trei alergători romîni: Munteanu, 
Nictilici și Radovici, care vor ple
ca de aici spre Poznan în cursul 
zilei de miercuri sau joi, pentru a 
se antrena pe pista pe care se va 
desfășura concursul.

de handbal masculin
program care va fi alcătuit în șe
dința tehnică de miercuri 3 august. 
In această ședință vor avea Ioc 
tragerea la sorți și programarea 
meciurii’or.

La Xirneu și-au anunțat partici
parea echipele din R. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, Austria, Danemar
ca, R.P. Romînă și R.P. Polonă,

II admiră și e convins că jucă
torul cehoslovac va termina în
vingător.

Jeanton, mezinul gruputui, caută 
să ne convingă că e mai puțin 
fantezist în joc, decît la exame
nul pe care l-a dat recent la in-

G. Anujurciti

Cunoscutul antrenor de atletism 
din Uniunea Sovietică, Leonid 
Sergheevici Homenkov a rămas 
același, așa cum l-am cunoscut cu 
cinci ani în urmă. Doar cîteva 
lire de păr alb au prins să-i în
cărunțească tîmplele. Pasul i-a 
rămas însă la fel de elastic și 
privirea tot atît de tinerească.

Am luat loc alături pe o bancă 
în pitorescul parc care înconjoară 
cantonamentul lotului sportivilor 
sovietici, iar discuția noastră a 
început natural, ca și cum am fi 
reluat o convorbire întreruptă a- 
bia ieri.

— Sînt convins că o să mă în
trebați despre întrecerile de atle
tism, așa că pot începe. Fără în
doială, aliniem o echipă puternică, 
din care nu lipsește nici una din 
valorile atletismului sovietic. 70 de 
sportivi ne vor reprezenta în toate 
probele concursului cu excepția 
cursei masculine de 800 m.

— In ce probe prevedeți victorii 
ale reprezentanților U.R.S.S. ? am 
intervenit noi.

— Lăsînd Ia o parte falsa mo
destie, trebuie să spun că scontez 
pe mai multe medalii de aur. Nu 
văd, de pildă, cum ar putea pierde 
locul întîi Nina Ponomareva, Ga
lina Zîbina, Nina Otkalenko sau 
lurii Lituev. Dar, firește, lupta va 
fi aprigă. In proba feminină de 
aruncare a discului, înscriem și 
două concurente foarte tinere. Tol
staia și Begleakova, care au per
formanțe de peste 47 metri. Totuși, 
Lia Manoliu va fi pentru ele o 
adversară de temut. La fel, la 
400 m. garduri, Savel și lulin ÎI 
vor seconda de aproape pe record
manul mondial al probei, Lituev. 
Deosebit de interesante mi se par 
șî probele de sprint. S-a adunat 
la Varșovia elita alergătorilor ra
pizi de pe continent. Alături de 
viteziștîi sovietici, cei romîni, bul
gari, cehi și polonezi pot sconta 
rezultate excelente și deopotrivă, 
frumoase victorii. La 200 m. To
karev are în cele 2O”0, o excelentă 
„carte de vizită". In cazul în 
care condițiile atmosferice vor fi 
bune, sîntem în măsură să aștep
tăm de la Ignatiev un nou record 
european pe 400 m. plat, și un 
nou record al lumii la aruncarea

CIFRE... CIFRE...
La competițiile din cadru'l Festi

valului vor lua parte peste 5000 
sportivi. Peste 3000 dintre ei re
prezintă 40 de țări diferit’. Bine
înțeles, țara gazdă, R.P. Polonă, 
prezintă cea mai numeroasă dele
gație de sportivi.

Repartizați pe sporturi, iată care 
este numărul aproximativ al parti- 
cipantilor: 500 de atleți, 300 de 
fotbaliști, 200 de luptători, 150 ție 
gimnaști, 100 de boxeri, 100 de 
scrimeri, 250 de înotători și sări
tori în apă, 250 de vîsîași, 150 
canotori, 250 jucători de volei, 300 
baschetbaliști, 100 de practicanți ai 
hocheiului pe iarbă, 100 de cicliști, 
100 handbaliști, 75 halterofili etc.

Vă dați seama că participarea 
la actuala ediție a întrecerilor 
sportive internaționale ale tineretu
lui în cadrul Festivalului depășește 
orice cifră atinsă pînă în prezent.

ADVERSARI
stituiul de teatru. Apoi, vorbim 
despre Varșovia. Mai bine zis, 
povestim fiecare mult de tot, de
oarece de ieri, de la deschidere, 
în fiecare ceas ai aici posibilita
tea să legi noi prietenii, să întîl- 
nești prieteni de la celelalte Fe
stivaluri. Pe sub ferestre, trec 
cînlînd, grupuri de băieți și fete. 
Jeanton începe să răsfoiască deo
dată programul cultural

„Și cînd te gîndești, spune el, 
că eram hotărît să văd cît mai 
multe spectacole. Acum, nu sînt 
capaWl măcar să aleg. Și apoi, 
turneul de tenis de masă...."

„Da, zice Haguenauer. se vede 
cît ești de fantezist. Furat de toa
te manifestările Festiva’ului. al 
fi fost capabil să uiți să vii la 
masa de joc...

O pernă zboară din brațele tui 
Amouretti în capul lui Jeanton, 
care mai are, totuși, timpul să 
spună:

„Degeaba, tot am să vă în
ving pe amindoil” 

ciocanului, din partea lui Krivo
nosov. La peste 4,30 m. se va da 
lupta „prăjiniștilor". Cernobai, Ho- 
monay, Adamczyk și Hlebarov au 
în acest sezon performanțe foarte 
apropiate, ceea ce anunță o luptă 
apriga.

— Ce părere aveți despre cursa 
de 80 m. garduri, atît de aștep
tată de iubitorii de atletism ?

— Tocmai mă pregăteam să 
vorbesc și despre această probă, 
căreia îi rezervasem un loc cu to
tul special in comentariul meu. 
Fără îndoială că întrecerea concu
rentelor la 80 m. garduri se va 
ridica la cea mai înaltă valoare 
tehnică, dat fiind că de la start 
nu lipsește nici una din marile 
specialiste ale probei. Intr-adevăr, 
sînt prezente aici fostele record
mane ale lumii Strickland și Go- 
lubniceaia, actuala deținătoare a 
recordului mondial, Galina Ermo
lenko, campioana germană Kohler, 
romînca Ana Șerban și recordma
na lumii la pentatlon, Nina Mar- 
tînenko, cunoscută de asemenea 
ca o specialistă a probei. Rezul
tatele principalelor concurente la 
primul loc cunosc diferențe mini
me : Ermolenko 10”8, Strickland și

Eminente, italianul din Paris

care dintre 
să-i întîl- 

maî puler-

Aldo
Pe cît e de blondă Barbara 

Strickland, pe atît e de brunet 
Aldo Eminente.

— E de viină, din acest punct 
de vedere, spune Aldo, sîngele 
meu italian. Cu toate că m-am 
născut la Paris, originea mea 
italiană ca și simpatia pe care o 
nutresc pentru înotătorul italian 
Romagni sînt binecunoscute. Să 
vorbim însă mai bine despre per
formanțe. Un înotător pe care 
nu-1 interesează rezultatele și mai 
ales acela care nu cunoaște per
formanțele adversarilor săi, nu e 
un adevărat sportiv.

— Tocmai. Spune-ne 
adversarii pe care ai
nești aici, ți se par
nici?

— Nu. Eu aș pune întrebarea
altfel: „Care sînt cei mai puter
nici...", pentru că Nyecki, Kadaș, 
Balandin și încă vreo cîțiva pot
foarte bine să-1... ajute pe Emi
nente să nu ajungă nici în finală. 
Bineînțeles, eu voi lupta din toa
te puterile și consider că perfor
manțele mele mă îndreptățesc să 
sper la un loc mai bun. Perfor
manțele mele? 57,6 în bazin mic, 
58.3 în bazin mare

— Cum s-a făcut însă că la 
Jocurile Mediteraniene ai ciști- 
gat numai cu 59,0?

— Se întîmplă, uneori, mai 
ales cînd nu trebuie să-ți forțezi 
talentul. Lucrul acesta nu se va 
întîmplă însă și aici.

— Am aceeași convingere, spu
ne Pierre Barbit, antrenorul lui 
Aldo Eminente

Și el s-a deplasat la Varșovia 
împreună cu elevul său și aș-

A 3-a clasată la 200 m. bras la J. 0. din Helsinki:
Helene Gordon

Acum va fi vorba și despre Al
do Eminente, dar și despre Hele
ne Gordon, pentru că în toiul 
discuției aceasta a apărui în holul 
hotelului, pregătindu-se să mear
gă la antrenament.

— Nu vreți să vorbiți cu Hele
ne? Ne-a întrebat Eminente. înoa
tă bras extraordinar. Dacă vreți, 
pot să fac prezentările și să vă 
fiu totodată interpret.

A făcut aceasta cu toată price
perea. Ne-a prezentat-o pe Hele
ne, dar n-a reușit să transforme 
măsurile engleze „yarzi" și „pi
cioare" în metri. S-a și scuzai:

— Vedeți, eu nu sînt matemati
cian, ci lucrător într-o fabrică de 
ciorapi. Există desigur o mare le
gătură între picior și ciorap. Dar 
cînd e vorba de piciorul eu care 
se măsoară lucrurile, chestiunea 
se complică.

Discuția noastră, în patru de 
data aceasta, a continuat și ast
fel am aflat că dactilografa He
lene Gordon din Glasgow. în vîr- 
slă de 22 ani, parcurge 200 m. 
bras în 2:556. Inotînd atît de re
pede, nu-i de mirare că ea a re
ușit să se claseze pe locul HI 
la Jocurile Olimpi-e de la Helsin
ki și că anul trecut, la Waticou- 

Golubniceaia 10”9, Kohler 11”, 
Martînenko 11'1.

L-am rugat apoi pe L. S. Ho
menkov să ne împărtășească cîte- 
va impresii despre atletismul din 
țara noastră.

— Iată o rugăminte care îmi 
face cea mai mare plăcere, mi-a 
răspuns el, pentru că aș putea 
spune că am asistat ia creșterea 
mișcării atletice moderne din 
R.P.R. Zilele trecute, cînd am ci
tit că lolanda Balaș a sărit 1,70 
m., mi-am adus aminte cu duioșie 
că, în urmă cu 5 ani, această 
strălucită atletă era un copil ne- 
astîmpărat și slăbuț. Astăzi, aș
teptăm de la ea un nou record al 
lumii. In ultimul timp, ați adău
gat mulți metri la probele de a- 
runcare a suliței și discului, iar 
concurenții romîni au urcat pe 
culmile măiestriei in probele de 
alergări peste garduri. Sprinterii, 
reprezentați odinioară numai prm 
Moina, ating azi o valoare conti
nentală recunoscută. Mă bucur de 
toate succesele obținute în ultimii 
cinci ani de atleții romîni, de ma
rele lor progres, și-a încheiat L. S. 
Homenkov interesantele sale co
mentarii.

VALERIU CHIOSE

Aldo Eminente (dreapta), ală
turi de un alt mare campion 
francez, Gilbert Bozon, după o 
cursă viu disputată.

teaptă cu nerăbdare începerea țn- 
trecerilor ai căror mari favoriți ti 
socotește pe înotătorii maghiari 
„In curînd, ne spune antrenorul, 
Aldo va împlini 24 ani. Mai exact, 
Ia 19 august. Eu l-am rugat 
să-mi dăruiască o performanță cît 
mai bună".

Aldo zîmbește cu încred?re. De 
patru zile de cînd e aici se an
trenează cu o hărnicie pe care 
i-o admiră chiar și Barbit.

Aici, discuția noastră cu Emi
nente și antrenorul său se între
rupe. Aflați continuarea ei în pre
zentarea înotătoarei engleze He
lene Gordon 

ver, a cîștigat titlul de campioa
nă a imperiului britanic.

— Ca și La Helsinki, spune 
Helene, voi întîlni aici pe Eva 
Szekely. Desigur, nici nu-mi tre
ce prin gînd că o voi învinge. 
Dorința mea este să fac un re
zultat cît mai apropiat de al ei.

—- Are intenții bune, intervine 
glumind Eminente. Și cred că și 
le va realiza. Nu sînt eu specialist 
în bras, dlar îmi daiu bine seama 
că nu e o înotătoare oarecare. De 
altfel, o știu . de multă vreme pe 
Helene. Chiar, de cîți ani înoți 
tu, Helene?

Ea stă o clipă pe gînduri. Are 
o față rotundă, de școlăriță ve
selă, care a obținut o notă bună 
și, mai ales, căreia îi place să 
facă năzbîtii.

— De peste opt ani. Știi, Al
do, se adresă ea francezului, to
tuși aș vrea tare mult să cîștig 
aioi la Varșovia. E atît de fru
mos și toți oamenii sînt priete
noși și atenți. M:-am făcut o mul
țime de prieteni Dar acum, hai 
la antrenament. Sînt convinsă că 
farmacista din Budapesta (N. R. 
Eva Szekely) se antrenează de 
cel puțin o oră.

...Și amîndoi au plecat grăbiți 
spre bazin.

Jk—/
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Cel mai proaspăt recordman al lumii
SANDOR IHAROS este numele a- 

celuia despre care vrem să vă vorbim. 
Despre Sandor Iharos, care acum 
două luni a devenit recordman 
mondial la 3000 m. plat cu for
midabilul rezultat de 7:55,6 obți
nut pe stadionul White City din 
Londra, despre Sandor Iharos, care, 
în urmă cu cîteva zii'e, a uimit o 
lume întreagă prin noul său record 
mondial la 1500 m. — 3:40,8 reali
zat pe stadionul olimpic din Hel
sinki, despre același Sandor Iha
ros, care în aceste zile se află în 
Capitala Tineretului îumii, pentru 
a participa și a cinsti prin rezul
tatele sale această măreață săr
bătoare a tineretului, din toate con
tinentele.

Sandor Iharos nu a împlinit 
nici 25 de ani și dacă-1 vezi, nu 
ți-ar veni să crezi că ar fi atlet. 
Este chiar foarte slab pentru înăl
țimea sa. Iharos cîntărește doar 
60 kg., în ciuda înălțimii sale de- 
1,81 ml Chiar dacă nu ești spe
cialist, cînd concurează Iharos nu 
poți să nu rămîi încîntat de fru
musețea stilului său, de lungimea 
pasului și de viteza cu care a- 
leargă.

Să nu credeți însă că Sandor 
Iharos este vreun fenomen, că re-

Prcgramu! 
întrecerilor sportive 

de marți și miercuri
MARȚI 2 AUGUST

• ATLETISM (Stadionul Arma
tei) ; orele 10 : calificări Ia lun
gime b., greutate b., disc f. Orele 
16.30: 110 m. g. serii; lungime b 
(finala) ; greutate b. (tin.) ; 160 
m. b. (serii) ; 80 m. g. (serii) ; 409 
m. b. (serii); disc : f. (fin.): 800 
m. t. (serii); 800 m. b. (seni): 
89 m. g. (fin.); 100 m. b. (serii); 
10.000 m. (lin.)

e BASCHET (Stadionul de iar
nă) ; orele 10, 16 și 20.

e POLO PE APA (Bazinul 
CWKS) ; Două reuniuni (diminea
ță și după amiază).

O SCRIMĂ (Sala Institutului de 
Cultură Eizică) ; orele 10: elimi
natorii floretă bărbați : orele 17 : 
sferturi de finală floretă bărbați.
• TENIS DE MASA (Sălile Pa

latului Culturii și Științei) : Turul 
I la simplu băieți și s mplu tete 
între orele 10—13 și 16—22.

• VOLEI (Terenurile Budow- 
lany) ; orele 10,30—14 : elimina
torii. Echipele au fost împărțite în 
două categorii după valoarea lor.

MI1ERCURI 5 AUGUST
• ATLETISM (Stadionul Arma

tei); orele 10 — calificări la: 
lungime L, disc b., tripiu-sart. 
Orele 15: plecarea în cursa de 
marș 20 km.; orele 16.45 : Sosirea 
din cursa de marș pe 20 km., iar 
în continuare: 110 m. g. (s.-fin.) ; 
tnplu-salt (finala) ; disc b. (tin.J; 
100 m. t. (serii); 100 m. b. (s.- 
lin.) ; 400 m. b. (s.-tin.) ; 1.500 m. 
serii ; lungime f. (lin.) ; 3.060 m. 
obstacole (serii); 110 m. g. (fin.); 
100 m. b. (fin.) ; 400 m. b. (fin.).
• BASCHET (Stadionul de iar

nă) : Reuniuni eliminatorii la orele 
10, 16 și 20.

@ GIMNASTICA (Stadionul No- 
lejarz) : orele 15; exerciții liber 
alese — fete.

• ÎNOT (Bazinul GWKS) : di
mineață ; calificări la 100 m. bras 
b., 100 m. liber b., 200 m. bras L; 
după amiază : calificări la 100 m. 
liber, f. și semi-tinale la 200 m. 
bras f. si 100 liber b.
• LUPTE LIBERE : (Sala Ca

sei Culturii Tineretului) ; orele 7 : 
cintar; 9—10: tragerea la sorți; 
17—21 ; Eliminatorii-turul I.
• POLO (Bazinul CWKS): Reu

niuni eliminatorii dimineața și 
după amiază.

® SCRIMA (Sala I.C.F.) : orele 
10: semi-tinale floretă bărbați ; 
orele 17; finala bărbați.

• TENIS ( Terenurile CWKS) : 
Orele 16.30—10.30: Primul tur la 
simplu-băieți (9 jocuri) și simplu 
tete (3 jocuri).
• TENIS DE MASA (Sălile Pa

latului Culturii și Științei): Orele 
0—14 și 17—22.30; Turul 11 sim
plu băieți și fete.

• VOLEI (Terenurile Budow- 
tany); orele 10 și 14 elimina
torii.

zultatele obținute de el au venit 
de la sine. Nu! Dimpotrivă. San
dor Iharos a trecut prin toate 
acele perioade dificile inerente în
ceputului. Ba mai mult, Ia început, 
în urma rezultatelor slabe pe care 
le obținea, el era cît pe-aci să a- 
bandoneze atletismul. Iharos a în
ceput să practice acest sport în 
1948, cînd avea numai 18 ani. In- 
tîmplarea prin care a devenit atlet, 
deși obișnuită, poate fi considerată 
nostimă. Pe atunci, Iharos era 
muncitor electrician la una din 
uzinele din Budapesta. In fiecare 
dimineață cînd mergea la lucru, 
tramvaiele erau arhi-aglomerate, 
astfel că de multe ori Iharos renun
ța să se mai urce în vagon, mul- 
țumindu-se să alerge cîțiva kilo
metri în urma tramvaiului și une
ori chiar mai repede decît tram
vaiul, fără să se simtă obosit. Un 
atlet mai vîrstnic i-a remarcat ca
litățile și l-a îndemnat să practice 
atletismul. Nu întîmpi'ător, atletul 
de atunci avea să-i devină antre

încep întrecerile sportive
Printre cei care se vor întrece 

astăzi în cadrul probelor de atle
tism sînt și Odon Foldessy, Leo
nid Grigoriev, Horst Ihlenfeld, 
Iwanski, Sorin Ion, Gurgușinov 
și D-tru Petrescu la lungime băr
bați : Jiri Skobla, Ianoș Mihalfyi, 
Mihai Raica, Otto Grigalka la 
greutate. La HO m. garduri: în 
seria I, concurentul nostru Gh. 
Stănel va alerga alături de Re- 
tezar și Schmolinski. Ion Opriș 
concurează în seria a Il-a, alături 
de Boris Stolearov, Schenk, Kabu- 
rov, Bugala etc.

La 10.000 m. se vor întîlni Emil 
Zatopek și A. Anufriev. Vor mai 
participa : Basaleaev, Krivoșenin și 
alții.

La disc femei reprezentanta 
noastră Lia Manoliu va concura 
împreună cu celebrele aruncătoare 
sovietice Nina Ponomareva, Be- 
gleakova, cehoslovaca Mertova și 
maghiara Seredi.

AZI ÎNCEPE TURNEUL DE 
SCRIMA

La proba de floretă bărbați au 
fost înscriși 32 de concurenți. A- 
ceștia sînt împărțiți în patru serii 
de cîte 8 participanți. Reprezen
tanții noștri vor trage în urmă
toarele serii : Olănescu, seria I; 
Tudor Hie și Baia în seria a Il-a; 
Tăpăloagă, seria a IlI-a și Zol- 
tan Uray, seria a IV-a.

ÎNTRECERILE DE BASCHET

VARȘOVIA (prin telefon). — 
Competiția masculină de baschet 
reunește 10 echipe care au fost 
împărțite în două serii:

SERIA I. — U.R.S.S., R.P. Bul
garia, R.D. Germană, Egipt, Fin
landa.

SERIA II. — R. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, R.P. 
Chineză, Elveția.

Echipele clasate pe primele 
două locuri în fiecare serie se vor 
întîlni într-un turneu final. De 
asemenea, se vor disputa și par
tide de baraj pentru stabilirea lo
curilor 5-6,7-8, 9-10. Meciurile în
cep astăzi și se desfășoară pe te
renurile de pe patinoarul artificial 
„Torwar". Terenul a fost amena
jat cu un podium special construit 
pentru această competiție.

Echipa noastră va susț’ne as
tăzi dimineață (la ora 8,30) pri

nor. Este vorba de Igloi Mihyly, 
unul din cei mai buni antrenori 
ai Ungariei.

Și tînărul Iharos deveni atlet. 
Dar rezultatele întîrziau să apară... 
Visul său de totdeauna, de a a- 
lerga 1500 m. sub 4 minute se 
arăta într-adevăr foarte greu de 
realizat.

Au trecut trei ani. In toamna 
anului 1951 visul deveni însă rea
litate. Iharos reușește un rezultat 
excelent — 3:54,2. In 1952 scoate 
un rezultat foarte bun și pe 2000 
m. — 5:17,2 iar pe 1500 m. la 
Kiev 3:49,4. La Festivalul de la 
București se clasează pe locul 
III, în urma lui Jungwirt și Be
res cu 3:48,8.

In 1953, spre sfîrșitul anului, 
Iharos se îmbolnăvește de tifos. 
El vrea să abandoneze atletismul, 
dar, îngrijit îndeaproape de me
dici și de antrenorul său, găsește 
suficiente resurse fizice și morale 
să reînceapă antrenamentele cu 
multă sîrguință. După numai cî
teva luni Iharos îl învinge pe ri
valul și în aceiași timp prietenul 
său bun, cehoslovacul Jungwirt. 
Rezultatul era excelent: 3:46,4. In 
august 1954, Iharos doboară re
cordul Europei pe 1500 m. cu re
zultatul de 3:42,41 In toamna 
aceluiași an, el scoate și alte re
zultate de valoare: pe 3000 m. 
7:59,5 iar pe 5000 m. 14:12,2.

Acum, la Varșovia, Sandor Iha
ros are o mare dorință. Fiind cel 
mai tînăr dublu recordman mon
dial el vrea să cucerească o me
dalie de aur a Jocurilor Sportive 
din cadrul Festivalului.

mul său meci împotriva reprezen
tativei R.P. Chineze, iar mîine di
mineață, la aceeași oră, va juca 
cel de al doilea meci cu formația 
R.P. Polonă.

CONCURSURILE DE ÎNOT

Astăzi dimineață vor începe prime
le întreceri la probele de 100 m bras 
bărbați și 200 m bras femei. Noi 
avem reprezentanți la 100 m bras 
bărbați. Vor concura pentru Re
publica Populară Romînă : Felix 
Heitz și Adrian Oanță. In seria 
lor (a Il-a) se mai remarcă bel- 
g'anul Guy Tordeus, polonezii 
Piotr Kuklock și Adam Derento- 
vici, precum și chinezul Su Chi 
san. In cealaltă serie ies în evi
dență maghiarul Sandor Utassy 
și germanul Horst Fritstche.

După-amiază se vor deslășura 
probele de 100 m liber femei, șl 
100 m liber bărbați. La 100 m 
liber femei concurentele au fost 
repartizate în trei serii. In pri
ma serie participă, printre altele, 
și cunoscuta înotătoare maghiară 
Valeria Gyenge și cehoslovaca 
Marta Skupilova. In seria a doua, 
în care participă și reprezentanta 
noastră Sanda Platon, vor mai 
concura și Mette Rode (Danemar
ca), Ana Bukovskaia (U.R.S.S.), 
Magda Ludienicka (R.P. Polonă) 
și Magda Gyergak (R.P.U.). In 
ultima serie concurează valoroasa 
înotătoare Katalin Szocke (R.P.U.). 
Tot trei serii sînt și la 100 m 
liber bărbați. Astfel, trebuie re
marcați Imre Nyeki (R.P.U.) — 
seria I —, Aldo Eminente (Fran
ța) și Geza Kadas (R.P.U.) — 
seria a Il-a. In cea de a tre’a se
rie concurează și reprezentantul 
nostru Hubert Bock, iar printre 
participanții mai puternici din a- 
ceastă serie se anunță sovieticul 
Lew Balandin.

POLO

Au fost alcătuite două serii : 
grupa A, în care participă repre
zentativele de țări (U.R.S.S., 
R.P.U., R.P. Polonă, R.P. Romînă 
și R.D. Germană) și grupa B în 
care se întrec ech pe de club (cîte 
o echipă din Scoț a, India și Bel
gia). Astăzi sînt programate ur
mătoarele întîlniri : grupa A: 
U.R.S.S. — R.P.U. și R.P. \Polo- 
nă — R.D. Germană. In cealaltă 
grupă va juca echipa din Scoția 
cu cea din India.

Reprezentativa București a 
ech pa austriacă Stadlau cu

Primele rezultate din
WROCLAV 1 (prin telefon). —
Echipa noastră a jucat, în ge

neral, bine și a cîștigat cu un 
scor concludent: 5—0 (4—0)-, ca 
urmare a unei comportări bune în 
prima repriză. Acest rezultat este 
și mai mult subliniat de valoarea 
echipei pe care am întîlnit-o și 
care, după părerea mea, s-a com
portat cu mult mai bine decît toafe 
echipele austriace întilnite în ulti
mul timp de fotbaliștii noștri. Stad
lau joacă în prima ligă profesio^ 
nistă a Austriei și în jocul de azi 
a făcut dovada unor calități deose
bite, care au făcut din ea un ad
versar greu.

In prima repriză însă, austrie
cii nu au putut face față ritmului 
impus de echipa noastră. In a- 
ceastă parte a jocului, fotbaliștii 
noștri au desfășurat un joc foar
te bun și eficace reușind să mar
cheze patru goluri ca urmare a 
unei superiorități evidente. Geor
gescu a deschis scorul în min. 
19. Ozon l-a urcat la 2—0 după 
numai o jumătate de minut, apoi 
din nou Georgescu (min. 27) și 
Ozon (min. 32) au stabilit scorul 
reprizei.

După pauză, inițiativa continuă 
să aparțină echipei noastre care 
atacă și domină, dar înaintașii 
acționează ceva mai lent exage
rează în pase, mai ales în triple
tă, și nu mai sînt hotărîți în fața 
porții pentru a concretiza nume
roasele situații pe care și le cre- 
ază. In plus, austriecii joacă 
mult mai deciși și mai dur, apă- 
rîndu-se în 6—7 oameni de o 
manieră care provoacă multe acci
dente în rîndurile jucătorilor noș
tri. Astfel, pe la jumătatea re
prizei, Bodo părăsește terenul pen
tru 15 minute; apoi, pe rînd sînt

Profesoara

Shirley Barbara Strickland' de 
la Himty, este atît de blondă tocît 
întîlnmd-o pe stradă în mijlocul 
unui grup de poloneze, nu am 
recunoscut-o, cu toate că nu tre
cuseră decît cîteva clipe, de cînd 
un ziarist polonez îmi arătase, 
pentru cel puțin a zecea oară, fo
tografia care fusese făcută atle
tei din Australia la coborîrea ei 
din avion, pe aeroportul din Var
șovia.

Și apoi, rîdea cu atita poftă ți- 
m:ndu-și de braț noile sate prie
tene din capitala Poloniei, blonde 
și ele, încât numai atunci cînd 
a fost literalmente asaltată de 
un grup de fotografi, mi-am 
dat seama că- mă aflu în fața 
unui oaspete de seamă al Var
șoviei. Așa, am cunoscut-o pe 
una din cele mai bune aler
gătoare din lume, pe campioana 
olimpică de la Helsinki. Apoi, 
discuția noastră' a fost pe ort die 
interesantă pe ’atît de agitată 
(cel puțin 20 de ziariști îi puneau 
întrebă'.: deodată). Datorită aces
tui, fapt. î.n numai 30 de minute 
aflaserti multe amănunte intere
sante despre Shirley Strickland. 
A șeos mai ini i din Obișnuita 
traistă a sportivilor o hartă a 
țării sale, pentru a ne arăta lo
cul ei de baștină. E vorba de ca
pitala Australiei de Vest, Perth, 
unde St'ickland este proresoa:ă

— Da, de li meseria aceas'a de 
profesoară pe care o îndeplinesc 
de mulți ani — am acum Ut) - 
se trage probabil răbdarea mea

întrecut
5-0 (4 0)

turneul de fotbal
accidentați Pereț, Ozon, Georgescu 
și Mihai. Faptul acesta face ca 
jucătorii noștri să se ferească ac- 
ționînd cu teamă. Ei reușesc toJ 
tuși să mai înscrie un gol prin 
Petschowski în min. 68, stabilind 
astfel scorul final al unui meci 
în care echipa noastră a fost mai 
bună.

Totuși, nu sînt mulțumit total 
de randamentul dat de echipă. Mă 
refer în special la linia de atao 
care în repriza a doua a dovedit 
lipsuri în orientarea tactică și scă
deri în puterea de concretizare. 
In schimb, apărarea a jucat con
stant bine, respingînd prompt toa
te acțiunie de contraatac ale aus
triecilor. Din apărare s-a remar
cat în mod special fundașul Bă- 
cuț L, iar din linia de atac 
Petschowski, împreună cu Copil. 
In acest joc am folosit următoa
rea formație:

Voinescu— Băcuf I., Androvici, 
Szdkd—Bodo. Peref — Copil, Pet
schowski, Ozon, Georgescu, Mi
hai.

Jocul a fost condus de arbitrul 
cehoslovac Vrborek.

Următorul joc al echipei noas
tre va avea loc joi în centrul 
miner Valbrzych, situat la 70 km. 
de Wroclav. In acest meci vom 
întîlni formația belgiană A. C. 
Beerschoot.

GH. POPESCU 
antrenor de stat

★
Celelalte rezultate a jocurilor de 

ieri: Karl Marx Sladt — F. C. 
Liege 1—0; Stalinogrod — Berlin 
3—2; Sofia — A. C. Beerschoot 
0—0; Praga —Cairo 1—0; Varșo
via—Pekin 3—2.

Intîlnirea Ludapesta—Viena nu 
s-a desfășurat, deoarece echipa 
Vienei nu a sosit.

dim Perth
pentru antrenamentul probelor de 
garduri. Se întîmplă, de multe ori, 
ca școlarii mei să-mi pună între
bări și despre sport, mai ales că 
mulfi vin să mă vadă concurînd.

— Și sînteți o profesoară seve
ră ? întreabă unul din ziarișt.

— AȘ, de undef De multe ort 
constat că sînt prea indulgentă, 
dar aceasta se datorește unui fapt 
mai recent și anume aceluia că și 
eu sini mamă. Aceasta este și una 
din cauzele pentru care am par
ticipat la mai puține concursuri 
în ultimii doi ani. Vă imaginați 
că în centrul preocupărilor mele 
a stat creșterea micului meu Phi
lip. Numai călduroasa invitație pe 
care am primit-o de la Varșovia, 
ca și via mea dorință de a fi pre
zentă printre cei care iau parte 
la o sărbătore atît de minunată 
m-au făcut să călătoresc șase zile 
cu avionul pentru a ajunge aci. 
Dar, mă bucur nespus de mult că 
am venit și iată-mă prinsă acum 
în minunatul vîrtej al festivalu
lui. Apoi, mai am un motiv pen
tru care mă aflu aci; n-am vrut 
să pierd prilejul de a alerga ală
turi de cele mai renumite atlete 
ale probei de 80 m. garduri.

— Exact, intervin deodată mai 
mulți ziariști. Spuneț:-ne oeva des
pre adversarele dumneavoastră.

— Da, poți să locuiești in înde
părtatul Perth și să cunoști, to
tuși, toate rezultatele care te in
teresează. Ermolenko, Golubni- 
ceaia, Kohler trec gardurile cu o 
mai mare repeziciune decît mine. 
Asta o știu. Dar am venit din 
Australia animată de dorința de 
a obține alături de ele un rezul
tat bun. Nu uit că în curînd se 
vor disputa la Melbourne! ocurile 
Olimpice și mulți compatrioți de 
ai mei vor să mă vadă în frun
tea alergătoarelor. Ei uită pro

babil că „biata Shirley" nu mai are 
20 de ani. Vă rog însă să aștep
tați întrecerile cu aceeași încredere 
cu care le aștept și eu. Cifrele 
cronometrelor vor avea multe de 
povestit după cursă...

Și, luîndu-și prietenele de braț, 
profesoara din Perth, mama micu
țului Philip și celebra campioană 
olimpică, porni pe străzile înso
rite ale Varșoviei.

E chiar mai blondă decît blon
dele poloneze...

TUDOR VORNICU



Etapa a !f1-a a campionatului da calificare la velei
r In campionatul de calificare la 
Volei a mai rămas să se dispute 
etapa a IlI-a, interregiunî, etapă 
împărțită în trei faze.

în faza I se vor disputa meciu
rile dintr? campioanele următoare
lor regiuni: la 7 august: Pitești- 
Bucureștî, Suceava-Baia Mare, 
Iași-Bîrlad (primele echipe sînt 
gazde în tur, urmînd ca în retur, 
adică la 14 august, să se depla
seze).

In faza a Il-a (21 august turul 
și 28 august returul) vor juca 
echipele campioane ale regiunilor: 
Bacău-Galați (A), Regiunea Auto
nomă Maghiară-Regiunea Stalin 
(B), Cluj-Hunedoata (C), orașul 
București-Timișoara (D), Craiova- 
Ploești (E), Arad-Oradea (F), 
Constanța — cîștigătoarea dintre 
echipele din regiunile Pitești-Bucu- 
rești (G), echipele cîștigătoare în 
prima etapă (H).

In faza a IlI-a (4 septembrie tu
rul și 11 septembrie returul) vor 
juca echipele cîștigătoare în etapa 
a Il-a, după următorul program: 
A-B (X), C-D (Y), E-F (D), G-H 
(W). Turul fazei se va desfășura 
în orașele echipelor A, C, E, G, iar 
returul în orașele echipelor care 
s-au deplasat în tur.

Iată acum echipele masculine ca
lificate pentru etapa a III-a a cam

Campionatul eiotociclist
Duminică au avut loc în Ca

pitală alergări de campionat la 
probele de viteză pe circuit. Comite
tul pentru Cultură Fizică și Sport 
și ziarul „Scînteia Tineretului'* *',  or
ganizatorii acestei ediții a cam
pionatului de viteză pe circuit, au 
avut satisfacția să-și vadă stră
daniile încununate de succes. După 
cursă, atît motocicliștii cît și spec
tatorii au plecat mulțumiți. Moto
cicliștii — pentru că li s-au oferit 
condiții de întrecere din cele mai 
bune, iar spectatorii pentru că, în 
sfîrșit, au putut urmări un spec
tacol de calitate.

• ATLETISM. — In zilele de 
3 și 4 august (de la ora 1?) pe 
stadionul Tineretului din Capitală 
se va desfășura cea de a IV-a 
etapă din cadrul campionatului

de atletism pe echipe al orașului 
București. Vor avea loc următoa
rele întâlniri: Progresul — Con
structorul (meciurile echipei Fla
căra au fost animate) ; Fii. Ro
șie — Diriamo — Metalul; Loco
motiva — Voința — Știința + Șc. 
tineret Giurgiu.

• ALPINISM. — După trei zile 
de lucru efectiv, alpi.niștîi P. Fo- 
zokoș și V. Ionescu din asocia
ția Voința au terminat duminică 
o premieră alpină în extremitatea 
estică a Peretelui Coștilei (masi
vul Bucegi).

Traseul efectuai are o diferență 
de nivd de aproximativ 250 rti. 
și este de gradul IV A. Cei doi 
alpiniști au închinat această rea
lizare Festivalului Mondial al Ti
neretului.

• VOLEI. — Intre 3-7 august 
se vor desfășura pe terenurile de 
la Stadionul Ciulești întrecerile fi
nale ale campionatului asociației 
Locomotiva. Vor participa echipele 
calificate în fazei’e anterioare, prin
tre care: Locomotiva Complex 
C.F.R. Craiova, Locomotiva Ate
lierele C.F.R. Palas Constanța, Lo
comotiva C.T.F.T. București, Lo
comotiva Atelierele C.F.R. Giurgiu, 
Locomotiva Grivița Roșie Bucu
rești (Ia băieți) și Locomotiva Pa
las Constanța, Locomotiva Gara 
de Nord București, Locomotiva 
C.T.F.T. București (la fete).

• FOTBAL. In cadrul pre
gătirilor pentru apropiatul turneu 
în R.P. Bulgaria, selecționata Lo-

I
comotiva va juca mîine de Ia ora 
17, pe stadionul din Giuleștî, cu 
echipa de tineret a C.C.A, ~

Pavel Gheorghiu, Rcfmano Mol
dovan, Venera Vasllescu, D. Du- 
mitrache, Gli. Voiculescu, N. Bu- 
iescu, Gh. Gall +1. Roșu, noii cam
pioni ai curselor de viteză pe 
circuit (enumerați în ordinea cla
selor la care au cîștigat titlurile) 
sînt, în mare majoritate, bine cu- 
noscuți amatorilor de sporturi me
canice prin numeroasele titluri de 
campioni și recordmani ai țării pe 
care le dețin. Nu afirmăm însă că 
alergările ultimului campionat 
ne-au adus vreo surpriză. Nu pot 
fi considerate surprize, de pildă, 
victoriile repurtate de Pavel Gheor
ghiu în fața lui I. Popa — la 
clasa 100 cmc. — șî de Gh. Gali 
+ 1. Roșu în fața lui I: Spiciu

Al. Huhn la categoria ataș. Pavel 
Gheorghiu se găsește în vădit 
progres iar ultimele rezultate ne 
confirmă pe deplin posibilitățile 
sale. Gh. Gall + I. Roșu se numără 
pi intre cele mai valoroase cupluri, 
însă nu au dispus pînă acum de 
o mașină corespunzătoare valorii 
ior Duminică, cu o motocicletă 
bine pusă la punct, ei au entu
ziasmat pur și simplu publicul 
spectator prin „duelurile" susți
nute cu puternicul cuplu I. Spiciu 
H AI. Huhn. Victoria repurtată de 
ei este rezultatul perseverenței cu 
care au muncit ani în șir.

Fără discuție însă că, dacă toți 
alergătorii ar fi dispus de mașini 
mai huite, întrecerile ar fi fost șî 
mai încWrjîte și poate s-ar fi ob
ținut și alte rezultate. Aceasta, 
deoarece în prezent avem la ab
solut toate clasele de motociclete, 
un număr însemnat de motoci- 
cliști de valoare ridicată.

Un alt fapt îmbucurător în a- 
lergările de duminică a fost e- 
vîdențierea unui nou lot de mo- 
tocicliști tineri, care, după cîte s-au 
putut vedea, au perspective de a 
mări și mai mult rîndul fruntași-

Faza pe regiune 
republican

Recent, pe arenele Teba și Lo
comotiva din Timișoara s-a des
fășurat faza de regiune a cam
pionatului republican de popice pț 
echipe. La aceste întrecea au par
ticipat patru echipe masculine șl 
două echipe feminine.

La bărbați, întrecerile au fost 
spectaculoase și viu disputate dat 
fiind buna pregătire tehnică și 
fizică a echipelor participante. In 
finala competiției s-au întâlnit e- 
chipele Locomotiva Direcția Re
gională C.F.R. Timișoara șî Me
talul Reșița. Feroviarii — dove
dind o mai bună pregătire tehni
că^ în lansarea bilei — au reușit
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pionatului de calificare: Știința 
Universitatea iași, Progresul Ga
lați, Metalul Hunedoara, Voința 
Bacău, Progresul Botoșani (reg. 
Suceava), Progresul Timișoara, Di
namo Oradea, Dinamo Satu Mare 
(reg. Baia Mare), Flamura r. Gluj, 
Voința Pitești. Voința Craiova, 
Locomotiva Giurgiu (reg. Bucu
rești), Flacăra Trustul 111 Ploești. 
Din regiunile Arad, Regiunea Au
tonomă Maghiară, Regiunea Sta
lin, Constanța și orașul București 
nu se cunosc încă echipele cam
pioane.

La fete s-au calificat: Flamura 
roșie Iași, Constructorul Brăila 
(reg. Galați), Avîntul Steaua 
roșie Bacău, Voința Fălticeni 
(reg. Suceava), Progresul I.M.F., 
Timișoara, Recolta Popești (reg. 
Oradea, raionul Marghita), Dina
mo Satu Mare (reg. Baia Mare), 
Progresul Focșani (Bîrlad), Fla
mura roșie Cluj, Știința Cîmpu- 
lung (Pitești), Progresul Călă
rași (București), Știința Tîrgoviș- 
te (Ploești), Locomotiva Gara de 
Nord (Orașul București). Din re
giunile Arad, Regiunea Autonomă 
Maghiară, Regiunea Stalin, Con
stanța, Craiova nu se cunosc încă 
echipele calificate.

de viteză pe circuit
lor sportului nostru cu motor. 
Dintre aceștia trebuie menționat 
Șt. Lazăr (Met. Oradea), concu
rent care a șî ocupat de altfel lo
cul 4 în clasamentul campionatu
lui (la clasa 125 cmc) imediat 
după C. Nedelcu și înaintea lui 
Gh. Stoleru — cu care a și avut 
„dueluri" deosebit de frumoase. De 
asemenea, la aceeași clasă s-a 
evidențiat și Radu Cristescu (Voin
ța) pe care îl găsim pentru pri
ma oară concurînd la o cursă de 
viteză pe circuit, alături de mo- 
toclfcliștii fruntași. Comportarea 
lui a fost foarte bună. Asociația 
Voința trebuie să-i acorde și pe 
viitor încrederea și atenția cuve
nită. La fel de mult a plăcut și 
felul cum s-a comportat V. He- 
deșiu, (C.C A.) la proba 250 cmc.

Un exemplu de modul cum nu 
tiebuie să se alerge l-a dat G. 
Bereni (Dinamo). Acest motociclist 
— tînăr, însă cu palmares cu care 
s-ar putea mîndri orice alergător, 
cu experiență — este foarte ta
lentat și curajos. Aceste calități 
au și contribuit, de altfel, ca el 
să obțină victorii importante. 
Merge însă prea hazardat și nu 
și-a însușit în suficientă măsură 
tehnica virajelor, pe care le ia 
mult prea larg, cu motocicleta a- 
proape culcată. Din această cauză, 
nu odată a fost gata să producă 
accidente, iar duminică s-a și răs
turnat. Antrenorul lui (E. Kat- 
zender) are datoria să-l tempereze 
și să-l conducă mai atent de pe 
margine, deoarece altfel nu va 
putea ajunge niciodată la o clasă 
prea înaltă.

Tot duminică, în afara campio
natului, au avut loc și întreceri 
rezervate automobilelor. La clasa 
peste 2 1. victoria i-a revenit și 
de data aceasta veteranului aler
gător Jean Calcianu (Met. Or. 
Stalin), care a terminat cursa 
cu un cauciuc ne geantă. In urma 
lui s-a clasat V. Codrea (Metalul 
Or. Stalin). La clasa sub 2 1. a 
cîștigat Al. Uță (Dinamo), urmat 
de Gh. Alecu (Metalul) șî V. 
Tînțăreanu (Avîntul).

Socotim că este necesar să e- 
vidențiem de data aceasta crono
metrajul (șef cronometror C. Itî- 
gan) și secretariatul (lolanda Ma- 
vrodin) pentru operativitatea cu 
care au lucrat, la sfîrșitul cursei 
organizatorii primind dosarele 
complete cu rezultatele gâTă scrise 
la mașină.

"G. ȘTEFĂNESCU

a campionatului 
de popice
să cîștige, după o luptă extrem 
de strînsă, cu scorul de 3.085— 
3.013 popice doborîte. Dintre ju
cători s-au evidențiat Matei Ro
mulus (424 p. d.), Dumitru Popa 
(404 p. d) de la învingători șî 
Mihail Stanciu (400 p. d.) și Gh. 
Fioruț (393 p. d.) de la învinși.

La femei, pentru locul întîi în 
clasament, lupta s-a dat între e- 
cbipele Voința Timișoara și Me
talul Reșița. Localnicele au obți
nut cu dificultate victoria la sco
rul de 2.577—2.517 popice dobo
rîte. S-au remarcat jucătoarele: 
Maria Korpos (368 p. d.), Wilhel
mina Besinger (354 p. d.) de la 
Voința și Maria Cîriea (363 p. d.) 
și Rozalia Novac (348 p. d.) de 
la Metalul,

Sabriel Mcîceanu: evidențiere pentru modul cum șî-a apărat titlu! 
de campion la fond!

în momentul cînd caravana ci
cliștilor trecuse de Snagov și a- 
veam deoi posibilitatea să facem 
primele aprecieri asupra cursei, un 
oficial și-a exprimat temerea:

„Mi se pare că azi vom călă
tori 200 km. pe gratis”.

Și oficialul nu greșea de loc 
pînă la ora aceea. Ba chiar și la 
km. 88, această constatare conti
nua să stea bine in picioare. Ce 
se întâmplase? In primul rînd, 
plutonul era redus ca număr. Lip
seau o serie de alergători eu cu- 
vînt greu de spus, absentau D. 
lupa, V. Milea, Gh. Văleanu, P. 
Nuță, Niță Eftimie etc., care și 
ei ar fi putut imprima un ritm 
mai dinamic cursei de fond. In 
plus, un soare puternic le dădea 
mult de furcă alergătorilor, iar C. 
Dumitrescu, de la care așteptau, 
ca de obicei, „fapte mari”, părea 
indispus. Observam lucrul acesta 
din goana mașinii. Alergătorul e- 
chipei C.C.A. rula greu, fără con
vingere, fiind foarte rar văzut 
în fruntea plutonului Se putea 
oare realiza în asemenea condiții 
media orară de 37 km. necesară 
pentru acordarea titlului de cam
pion?

— Și nu uitați — spunea antren 
norul N. Chicomban de ia Dina
mo Orașul Stalin — că la întoar
cere băieții vor avea de luptat din 
greu cu oboseala și vlntul care 
va bătea din față...

Cu astfel de perspective, cei ce 
însoțeau caravana cicliștilor înce
peau, vrînd-nevrînd, să-și întoar
că gîndurile spre ediția de anul 
trecut a campionatului de fond, 
cînd, pentru a se îndeplini media 
orară cerată de regulament, a 
fost necesară realergarea cursei 
de fond.

Dar, iată că Gabriel Moiceanu 
de la Progresul, campionul pro

CONCURS ATLETIC LA SIBIU
Pe stadionul Metalul din loca

litate s-a desfășurat un concurs 
de atletism la care au participat 
sportivi din colectivele Flamura 
roșie, Progresul și Voința. Iată cî- 
teva din rezultatele înregistrate: 
femei : 100 m.: Leontina Holhoș 
(Știința I.C.F.) 13,2; lungime:
Leontina Holhoș 5,27; disc : To- 
falwy Magdin (FI. roșie) 35,05 
BĂRBAȚI 100 m.: Andrei Deak 
(Voința) 11,6; Stentzel (Progre
sul) 11,9; 200 m.: Stentzel 25,1; 
lungime: Deak (Voința) 5,96; 
înălțime : Bok (Știința) 1,65 ; greu
tate : Ion Holom (FI. roșie) 11,00; 
3.000 m.: Gh. Clinciu (FI. roșie) 
9:51,0. 

bei din 1954, nu e de aceeași pă
rere. El dă alarma în pluton, la 
km. 88, își găsește doi alia ți 
(Mihăilă și I. Constantinescu) și 
pînă să prindă să se desmetteeas- 
că ceilalți cicliști, își asigură un 
avans de 200 metri... Apoi 300, 
500... Cei trei ajung primii la 
Breaza (la punctul de întoarcere) 
și se reped ca o vijelie înapoi 
spre Cîmpina, mărindu-și avan
sul la trei minute. Intre timp, 
cerul s-a acoperit de nori și a 
început o ploaie care a avut da
rul să învioreze pe toată lumea 
(și pe „evadați” și pe cei din plu
ton), astfel că se poate spune, 
pe drept cuvînt, că în cursă s-a 
înregistrat acea schimbare nece
sară pentru obținerea mediei ora

re... Meritele lui G. Moiceanu tre
buie subliniate în mod deosebit. 
Acest tînăr ciclist, cu o tenacita
te și vigoare remarcabile, a pus 
In joc toate forțele sate, luptînd 
cu succes pentru victorie. El are 
meritul că nu s-a descurajat nici 
cînd la 16 km. de București, a 
fost „prins" de pluton. Unii aler
gători, în mod obișnuit ar fi de
pus armele, cînd după o goană 
de 100 de km. ar fi fost prinși 
de pluton la cîțiva km. de ținta 
finală. Moiceanu n-a cedat. Pîn- 
dind momentul cînd R. Klein (alt 
animator al cursei) a țîșnit îm
preună cu Poreoeanu, G. Moicea
nu le-a „prins" roata fugarilor 
împreună cu I. Constantinescu. 
Cei patru au fost iarăși ajunși, 
dar Moiceanu a țîșrtît din nou. 
întovărășit de S. Gignavorian, și

Finalele campionatului școlar de natație
LUGOJ (prin telefon de la tri

misul nostru). — Timp de două 
zile, tribuna frumosului bazin de 
înot din Lugoj a fost populată 
de numeroși spectatori, veniți să 
asiste la finalele campionatului re
publican școlar de natație. La star
tul probelor s-au prezentat 160 
de concurenți, elevi și eleve, cali
ficați din fazele anterioare, repre- 
zentînd regiunife București, Plo
ești, Orașul Stalin, Galați, Iași, 
Oradea, Timișoara, Arad, Cluj, Re
giunea Autonomă Maghiară.

Aceste finale fiind la prima edi
ție, timpurile primilor clasați con
stituie recorduri școlare.

Iată rezultatele înregistrate: 
ZIUA I: 50 m. liber băieți: l.V. 
Hondru (Buc.) 31,9 sec.: 2. Arthur 
Horacek (Buc.) 32,5 sec.; 3. C. 
Szasz (Tg. Mureș) .32,6 sec.; 50 m 
liber fete:' 1. Viorica Mathe (Cluj) 
38,7 sec.; 2, Martha Kiss (Tg. 
Mureș) 39,2; 3. Maria Dan (Buc.) 
40,1; 400 m. liber băieți: 1. C.
Dumitrescu (Buc.) 5:38,2; 2. A.
Mutu (Tg. Mureș) 5:39,2; 3. V.
Budai (Tg. Mureș)’ 5:50,6; 100 m.
spate fete: 1. Maria Kasovicz
(Oradea) 1:37,5; 2. Mariana Iliescu 
(Buc.) 1:39,5; 3. Maria Nemeth 
(Tg. Mureș) 1:41,2; 50 m. bras 
băieți: 1. A. Fiilop (Cluj) 39,4 
sec.; 2. P. Cheța (Buc.) 41,2; 4x50 
m. mixt fete: 1. Școala medie nr. 
2 Cluj 3:03,2; Școala Germană 
Orașul Stalin 3:04,6; 3. Școala nr. 
2 Pi'oești 3:39.5.

ZIUA A Il-a: 50 m. spate băieți;

Campionatul republican de polo
CATEGORIA A 

CONSTRUCTORUL ORADEA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI

Orădenii au cîștigat această 
întâlnire prin neprezentarea Pro
gresului București.

CATEGORIA B
VOINȚA ORADEA — VOINȚA 

TIMIȘOARA 1-10 (1-4)

Au înscris: Velcu (5), Torok (2), 
Jilovici (1), Chicin, (1), Bernstein 
(1) pentru timișoreni și Eleneș 
pentru orădeni.

I. Constantinescu fiind „seche
strat" de pluton. Cînd se credea, 
la 9 km. de linia de sosire, că 
plutonul va sosi compact ia sprin
tul final, Moiceanu a făcut (pen
tru a cita oară?) uz de ambiția 
și voința sa de luptă. A evadat 
în tovărășia lui R. Klein și Șt 
Poreceanu, pentru ca apoi grupul 
fruntaș să mai primească în rîn- 
durile sale pe C. Dumitrescu, N. 
Maxim, S. Gignavorian, Const 
Datcu și I. Constantinescu. D« 
data aceasta s-a decis în mod de
finitiv soarta cursei. Cei opt alere 
gători au scăpat de hărțuiala 
plutonului, au cîștigat un avans 
de un minut jumătate și au dat 
bătălia pentru victorie pe ultimii 
metri. G. Moiceanu a atacat cu o 
ultimă zvîcnire de energie, cîști- 
gînd clar sprintul.

Tînărul G. Moiceanu merită, din 
nou, un sincer elogiu pentru dîr- 
zeniâ cu care și-a apărat titlul.

Cursa de duminică a scos în e- 
vidență remarcabilele calități ale 
tinerilor R .Klein, Kamer și Mih- 
nevicj (Dinamo Orașul Stalin), 
Sarco Gignavorian (Dinamo). 
Anghelescu (Ploești) și Sfepanian 
(C.C.A.). Acești alergători au fost 
mereu pe primul plan al cursei, 
animînd plutonul cu tinerețea și 
energia lor.

Surprinzător de mare este nu
mărul alergătorilor care au re
nunțat la cursă. Printre ei îi gă
sim pe: C. Istrate, L. Zanoni, 
Călin Tudose, St. Sebe, I. Hora, 
V. Georgescu, Șerban etc., aler
gători cu resurse, care însă s-au 
descurajat foarte repede, la prima 
pană sau defecțiune mecanică. E 
regretabil că într-o cursă atît de 
importantă ca acest campionat de 
fond, unele’ echipe nu se îngrijesc 
de utilajul necesar pentru repara
țiile mecanice.

întrecerea fetelor, mai puțin a- 
gitată, s-a terminat cu victoria 
surprinzătoare a tinerei Herta 
Schuster (FI. roșie Orașul Stalin), 
oare a dispus la sprint de șase 
alergătoare, printre care patru cu 
șanse la cucerirea titlului (A. 
Drăghici, Silvia Iosif, M. Iliescu, 
M. Bisak). Herta Schuster a do
vedit că merită titlul de campioa
nă republicană , fiind mereu pe 
primul plan al cursei, dozîndu-și 
just eforturile și atacînd cu ener
gie la sprintul final.

G. M.

1. Dumitru Kaminschi (Buc.) 36,0
sec.; 2. Constantin Mitu (Buc.) 
37,2 sec.; 100 m, liber fete: Maria 
Kasovicz (Oradea) 1:24,4; 2. Maria 
Meder (Tg. Mureș) l’:25,6; 3. 
Martha Kiss (Tg. Mureș) 1:29,lj 
50 m. spate fete: 1. Viorica Mathe 
(Cluj) 43,8 sec.; 2. Maria Dan 
(Buc.) 45,0 sec.; 3. Pia Rădulescu 
(Timișoara) 46,1 sec.; 100 m. liber 
băieți: 1. Alex. Teodorov (Galați) 
1:09,9; 2. Felix Neuman (Buc.)
1:11,1; 3. Constantin Vasilitt 
(București) 1:12,4; 100 m. bras 
fete: 1. Emiko Nagy (Gluj) 1:35,7;
2. Maria Ouatu (București) 1:38,4;
3. Elisabeta Schmidt (Orașul Stalin)
1:39,2; 4x100 tn. mixt băieți:
1. Școala medie de construcție 
București: 5:28.8: 2. Școala medie 
nr. 1 Tg. Mureș 5:59,5; 50 m. bras 
fete: 1 Elisabeta Schmidt (Orașul 
Stalin) 43,0 sec.; 2. Emiko Nagy 
(Cluj) 43,7 sec.; 3. Eva Sandor 

ȚBuc.) 45 sec.; 100 m. spate bă
ieți: 1. Dumitru Kaminschi (Bucu
rești 1:21,2; 2. Constantin Mitu 
(Buc.) 1:22,8; 100 m. bras băieți: 
1. V. Frank (Arad) 1:25,8; 2. C. 
Zollei (Buc.) 1:28,5; 4x100 m. mixt 
fete: 1. Școala medie nr. 4 Tg. Mu
reș 6:33,6; 2. Școala medie nr. 3 
Cluj 6:41,8; 3. Liceul de fete nr. 8 
București 7:14,0; 4x50 m. mixț_bă-' 
ieți: 1. Școala medie nr. /“Bucu
rești 2:34,4; 2. Școala medie nr. 7 
Cluj 2:39,9; 3. Școala medie Cîm
pina 2:46,5.

GH. NICOLAESCV

VOINȚA TG. MUREȘ — ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA 9-3 (6-0)

Au marcat: Buth (3), Soos (2), 
Csiter (2) și Berekmeri (2) pen
tru Tg. Mureș, Baben, Marcu, So
lomon pentru Știința Timișoara.
LOCOMOTIVA CLUJ — LOCO
MOTIVA TIMIȘOARA 9-2 (5-1)

Au marcat: lordache (5), Gher- 
mairl (2), Hațeganu, Schulter pen- 
ttu clujeni, Pitarhi și Cinfeanu 
pentru timișoreni. ■'

Progresul Cluj nu s-a prezentat 
în meciul cu FI. roșie Lugoj.



La Oslo, Iolanda Balaș a cules ropote de aplauze Pregătirle fotbaliștilor fruntași
Atmosfera este nespus de lira*  

pede, așa că prin fereastra în
gustă a avionului poți descifra 
întreaga dantelărie a țărmului 
norvegian. Oslo, orașul care ne-a 
găzduit cîteva zile, rătnîne în ur
mă. Dar, chiar de la cei 2000 
metri, unde își croiește drum pa
sărea metalică, descoperi cu bucu
rie locurile pe care le-ai văzut. 
Iată și vechea cetate Akershuș, 
trambulina albă ca zăpada iernii 
fnălțîndu-se pe culmea Holmenko- 
len, edificiu' original al Storting- 
ului, parlamentul norvegian (un 
turn rotund cu acoperiș de sti
clă), clădirea veche a universită
ții făcută din granit de culoare 
închisă și, în sfîrșit, Teatrul Na
țional, în fața căruia am admi
rat cu cîteva ceasuri înainte mo
numentele lui Ibsen și Bjorn- 
aen.

Apoi, toate se pierd într-o cea
ță alburie care învăluie stînca ve
che a munților tociți de vreme. 
Norvegia rămîne în urmă.

Dar păstrăm de aci multe a- 
mintirj frumoase și ne bucurăm 
că am cîștigat în cele cîteva zile 
de ședere în vechea capitală, pri
etenia multora, tineri și bătrtni. 
Unii ne-au făcut numai un semn 
discret din tribunele stadionului 
Bislet, alții ne*au  cerut autogra
fe. dar mulți au venit să stea de 
vorbă cu noi, ne-au aplaudat pe 
stadion, iar cîrad crainicul a a- 
nunțat că echipa de ștafetă de 
4x400 m. în care Stanei, Sudri- 
gian, dar mai ales Savel făcuse
ră adevărate minuni, a fost în
vinsă, și-au mărturisit regretul pe 
care 1-aiu reluat a doua zj și zia
rele. Vom reveni la acest capitol, 
dar mai întîi vom prezenta citi
torilor noștri textul unui scurt 
chenar apărut în ziarul „ARBEI- 
DERBLADET" din 26 iulie. Ti
tlul spune, el însuși, foarte mult: 
„Faptele simple slut de multe ori 
cele mai frumoase". Apoi: Defila
rea care a deschis întîlnirea atle- 
ților norvegieni și romtni a fost 
mai bine aranfată decît cea de la 
meciul Jugoslavia — Norvegia. 
Sportivii romtni au făcut ca a- 
ceastă scurtă festivitate să fie ex
trem de simpatică ți tot-'dată 
semnificativă. Părăsind stadionul, 
atletele din echipa romînă au 
prins de braț pe sportivele noas
tre, pășind apoi tinerește și mai 
ales foarte vesele. Temperamentul 
nostru nordic a fost învins, și 
iată-i pe Ernst Larsen pășind la 
brațul discobolului Raica, iar pe 
micuța alergătoare de ștafetă nr. 
2 (Dora Copîrtdeanu) ținînd brațul 
puternic al lui Kristian Johanson. 
Nici nu se putea un început mai 
frumos pentru această frumoasă 
întrecere.

Tînărul noryegian care îmi tra
ducea textul și care asistase la 
întîlnirea atletică, se arăta foarte 
satisfăcut că toți reporterii care 
se aflau în tribuna presei n-au 
pregetat să sublinieze gestul fru
mos și sportiv al atleților romîni. 
„Ce contează, completă el, că voi 
vă aflați pe malul Mării Negre, 
iar noi pe cel al Mării Nordului. 
Prietenia n-are granițe și nu ți
ne seamă de distanțe.

In toate zilele șederii noastre în 
Norvegia am simțit că mulți ti
neri norvegieni vor ca această 
primă întîljiire între atleții celor 
două țări să fie un pas înainte 
în strîngerea legăturilor dintre 
cele două state. Cînd 25.000 de 
spectatori strigă — încă de 
trei ori „Bravo" pentru atleții ro
mîni sau o ovaționează pe Iolan
da Balaș, tot așa cum la Tea
trul Național din Oslo aplaudă 
și aclamă atunci cînd o mare ac-

© La omologarea premiilor de con
solare pe luna iunie au fost găsite 
147 de buletine care au întrunit toate 
condiții’e regulamentare de promÂe- 
re. Fiecănui buletin îi revine cîtș 
363 let. Un deosebit succes in aceas
tă lună a obținut Maior Dominic din 
Craiova care a obținut 9 premii de 
consolare.

® Și acrim să vă dăm o serie de 
amănunte despre concursul pr. 31

I. MINERUL PETROȘANI — MI- 
NIOR DIM1TROVO. Ambele echipe 
jpacă în campionatul categoriei A 
din R.P.R. și respectiv avînd
următoarea situație î,n plasament: 
Mtinerul loc 4 12 6 3 3 15:10 15

(acasă) 7 4 2 1 9: 3 10
Minier loc. 9 14 6 2 6 12:13 14

Minerul Petroșani nu a mai susți
nut nici un meci internațional de la 
cel din 3 august 1954 cu Dorogy Ba- 
nvasz de care a disp,uș cu 2-1 (1-11.

TT. LOKOMOTIV SOFIA — LOCO
W’D TI VA BUCUREȘTI. După cum 
vedem, echipa bueureșteană va în
frunta valoroasa echipă din Sofia și 
nu Lokomotiv Plovdiv, așa cum se 
anunțase inițial. Bucurcștenii se află 
pe primul loc în cat. B cu 1-0 8 2 0 
27:4 13, iar Lokomotiv Sofia .pe lacul 
5 al campionatului cat. A din R.P.B, 
cu 15 5 6 4 18:20 16. Echipa bucu-

lată sosirea atît de mult discutată a ștafetei de 4x400 m.
(Fotografie reprodusă din ziarul norvegian Arbeiderbladet)

triță reușește o creație deosebită 
în rolul Norei, celebrul personagiu 
creat de Ibsen, nu poți să te în
doiești de sinceritatea acestor 
sentimente.

In clipa în care ziarele au a- 
nunțat recordul mondial al lui 
Sandor Iharos, am crezut că. la 
Oslo, Iolanda Balaș nu va m.ai fi 
atît de populară cum fusese cu 
două zile înainte. Dar, de la 
marinarii din port, vechi lupi de 
mare, pînă la cei cîțiva însetați 
adăpostiți la umbra restaurantu
lui de sub tribuna de la Holmen- 
kolen, tot orașul Oslo o cunoștea 
pe „Ioli“, care la 18 ani este 
una dintre cei mai renumite atle
te ale lumii. Iar cînd Audun Boy
sen, marea personalitate a atle
tismului norvegian a alergat pen
tru a o felicita, peste 50 da foto
grafi au prins a fugi și ei intr-a
colo pentru a o fotografia. „1,70 
m., spunea Boysen, este ca... 
1:47,0 pe 800 m."

Un accident stupid l-a făcut pe 
Ion Wiesenmayer indisponibil (la 
sfîrșitul unui antrenament a alu
necat, luxîndu-și umărul). De lu
crul acesta și au dat seama toți 
spectatorii de la Bislet, care citi
seră la 25 iulie în „SPORTS*  
SMANDEN” despre valoarea 
sprinterului nostru și pe care în 
prima zi de concurs îl vedeau 
plimbîndu-se nervos pe stadion cu 
brațul prins într-o eșarfă. A doua 
zi, brațul îl durea tot mai tare. 
Și totuși, Wiesenmayer a luat 
startul la 100 m. Cînd crainicul 
l-a anunțat, peste întreaga tribu
nă s-a auzit o exclamație redată 
de mii de voci. Wiesenmayer a 
venit ia locui! de start cu brațul 
atîrnîndu-i în aceeași eșarfă. A 
luat cu grijă loc în blocurile de 
plecare și... Da, apoi a cîștigat în 
10,8 sec. cursa, E gr«u de de
scris ropotul de aplauze, dar par
că îl văd pe Wiesenmayer salu- 
tînd tot cu brațul bolnav. Intr-a- 
devăr:„Bravo Wiesenmayer/" Și 
„bravo" pentru amîndodă echipele 
noastre, ai căror componenți au 
luptat pînă la ultima picătură de 
energie. (Este drept că în unele 
probe feminin- superioritatea at
letelor 'noastre a fost evidentă; 
într-o declarație apărută.în „DAG
BLADET" Boysen spunea: „Ro- 
minpele ne-au răpit, nouă băieți- 
lor, atenția publicului").

onosport
reșteană nu are nevoie de o amplă 
prezen are. ea fiind bÂne cunoscută 
prin performanțele internaționale ob
ținute în ultimul timp (eu Dinamo 
Drese'a: 4-1, cu Banik Ostrava: 2-5, 
cu Selecționata tineretului din R.P. 
Chineză: 4-1; Selecționata Locomo
tiva — cu mulți jucători bucureșteni 
— eu Lokomotiv Plovdiv: 3-1.

III. METALUL BAIA MARE — TA- 
TRAN R. CEHOSLOVACA. Metalul 
Baia M’are joacă în seria 9 Il-a a 
cat. B. iar Tatran în cat. A. In cla
sament:
Metalul loc. 9 13 3 6 4 12:15 12

(acasă) 6 3 3 0 7:2 9
Tatran loc 4 11 5 3 3 14:10 13

U>n criteriu de orientare asupra 
valprii echipei cejie II constituie vic
toria obținută la Prostejov ce Selec. 
asoc. Tatran cu 4-2 (3-1) asupra Fie
cărei Ploești.

IV. DINAMO BIRLAD — DINAMO 
BACAU (Camp. jun.). In tur: 1-6.

V. VOTNȚA FĂLTICENI — LOCO
MOTIVA IAȘI (Camp. jun.). In tur: 
0-0.

In întîlnirea masculină s-a lup
tat pentru fiecare punct, iar vic
toria n-a putut fi decisă decît de 
ultima probă — ștafeta 4x400 m. 
Situația ar fi fost alta dacă dis
cobolii noștri sau Stoenescu ar fi 
„scos" rezultatele lor obișnuite. In 
orice caz, pe stadionul Bislet at
letismul nostru a înscris una din 
cele mai frumoase pagini ale 
sale.

„.Cine a cîștigat?’’ — iată în
trebarea pe care și-o puneau zia
riștii după ștafeta de 4x40.0. în
trebarea aceasta a apărut apoi a 
doua zi în ziare ca titlu la dife
rite fotografii care prezentau so
sirea Iui Savel și Boysen. Un
ghiurile sînt diferite, nici o foto
grafie nu a fost făcută exact pe 
linia de sosire. întrebarea rămî
ne însă valabilă, pentru că în cele 
mai multe fotografii Savel este îna
intea renumitului săiu adversar. 
Dar, dacă ziarele norvegiene pun 
cu insistență această întrebare, 
oare n-ar fi fost mai bine ca pri
mul loc să fi fost decis măcar la 
egalitate? Ba da! Iar delegatul 
federației internaționale n-ar mai 
fi trebuit să vină să-i întrebe pe 
conducătorii echipei noastre (du
pă sfîrșitul meciului, cînd rezul-' 
latul’ fusese anunțat) dacă nu au 
de făcut vreo contestație. Răspun
sul acestora, că spotivitatea și 
prietenia sînt mai de preț chiar 
cînd este vorba de victorie, ni s-a 
părut cel mai potrivit.

★
După o săptămînă sinfetn din 

nou la Pi;aga. De aici, o parte 
dintre atleții noștri au pornit spre 
Varșovia, iar ceilalți s-au întors 
în țară, continuîndu-și pregătirile 
pentru apropiata întîlnire cu 
Franța. Nici unul dintre ei nu va 
uita încurajările spectatorilor nor
vegieni, cărora le-au plăcut atît 
de mult frumoasele performanțe 
realizate de sportivii romîni la 
Oslo și la Sarsborg. Cînd avioa
nele decolau din Oslo, Zeno Dra- 
gomir, căpitanul echipei masculi
ne, i-a salutat pe cei care venise
ră să ne petreacă cu un „Heia, 
heia" auzit pe Bislet. Peste cîte
va clipe, pista de beton alerga 
sub aripa argintie, iar de la cî
teva sute de pași, de pe apa mă
rii, un stol de pescăruși zbura 
speriat...

Praga 29 iulie
TUDOR VORNICU

VI. LOCOMOTIVA GALAȚI — DI
NAMO GALAȚI (Camp. ju».). In 
tur: 2-2.

VII. FLACARA „1 MAI“ PLOEȘTI 
— FLACARA MJORENI (Camp. jun.J. 
In tur: 1-2.

@ Comunicările de participare pen
tru premiile de consolare pe luna 
iulie pot fi făcute și depuse la A- 
genți,a Centrală Pronosport pînă la 
10 august 1955. Pafticipânții din pro
vincie le pot depune la agențiile re
gionale Pronosport sau expedia prin 
poștă pe adresa Agenției Centrale 
Calea Victoriei 9, București.

In urina trierii celor 423.703 bule
tine depuse Ia concursul Pronosport 
nr. 30 etapa din 31 iulie a.c. au fost 
găsite: 17 buletine cu 11 rezultate; 
273 bule ine cu 10 rezultate; 2330 bu
letine ca 9 rezultate. Omologarea 
concursului arc loc azi după amiază.

Premiile speciale decernate pentru 
concursul 28 etapa din 17 iulie a.c. 
partiuipanților cu 0 rezultate au re
veni un&ăi teri’or: — aparatul de 
radio „Melodia**  cu pikup a revenit 
lui Ferentz Istvan din Gheorgheni 
R.A.M., cele două aragazuri au reve
nit lui Sabău Nicolae din Satu Mare 
și lui Constantin Dumitru din Orașul 
Stalin, cele două biciclete au reve
nii lui Baneș NicuJae din București 
str. Clopotarii Vechi nr. 6 și lui eley 
Sava Ion din Sibiu,

După cum anunțam în unul din 
numerele trecute, în ultima vreme, 
fotbaliștii nojtri fruntași și-au in
tensificat pregătirile, unii pentru 
întîlnirile internaționale pe care le 
vor susține în curînd, iar alții în 
vederea reluării campionatului ca
tegoriei A.
• Din prima „grupă" fac parte 

jucătorii echipei asociației Locomo
tiva, care vor intreprinde, așa cum 
s-a comunicat la timp, un turneu 
în R. P. Bulgaria. Fotbaliștii fe
roviari au făcut o serie de antre
namente în Capitală, urmînd ca 
zilele acestea, să plece în R. P. 
Bulgaria.
• Jucătorii echipei MINERUL 

PETROȘANI au reînceput antre*  
namentele săptămînă trecută la 
Cîmpuh ng (regiunea Pitești). Sub 
conducerea antrenorul!} Șepci, ei 
au insistat ia început a-supra pre
gătirii fizice, punînd apoi accentul 
pe cea tehnico-tactică. Zilele a- 
cestea echipa Minerul se va re
întoarce la Petroșani unde își va

Consfătuirea antrenorilor de fotbal
In a doua jumătate a lunii au

gust, cu cîteva zile înainte de 
începerea returului campionatelor 
categoriilor A și B, la București 
se va ține consfătuirea tuturor an
trenorilor echipelor de categorie 
A, B, tineret și juniori. Consfătui
rea aceasta, eveniment foarte im- 
poitant pentru desfășurarea acti
vității fotbalului în sezonul de 
toamnă și chiar pentru anul vi
itor, va avea loc în zilele de 18 
și 19 august. In cadrul acestei 
consfătuiri vor fi dezbătute princi
palele probleme ale fotbalului nos
tru și în special cele care au fost 
subliniate de prima parte a cam
pionatelor de anul acesta.

In prima zi, lucrările consfă
tuirii vor fi deschise de antrenorul 
de stat Gh. Popescu, președintele 
colegiului central de antrenori, 
care va face o dare de seamă 
asupra realizărilor de la ultima 
consfătuire a antrenorilor. Ordinea 
de zi este completată cu un re
ferat asupra instruirii și ridicării 
cadrelor tinere (copii și juniori) 
— raportor: P. Steinbach, preșe
dintele subcomisiei centrale de ju

Reprezentativele Bacău, Ploești, Timișoara și Cluj
in semifinalele „Cupei

Cu etapa de duminică au luat 
sfîrșit jocurile din cadrul seriilor 
competiției „Cupa Orașelor", Cla
samentele celor patru serii sînt 
următoarele:

SERIA I

1. Bacău
2. Iași
3. Galați
4. Bîrlad

3 2 1 0 12: 4 5
3 2 0 1 8: 4 4
3111 10:10 3
3 0 0 3 1:13 0

S.2R1A II

1. Ploești'
2. Constanța
3. București

3 1 2 0 2:1 4
3 2 9 1 3-2 4
3 1 1 1 4:4 3

întrecerea celor mai mici
Este cunoscută inițiativa ConsL 

Jiului Central al Sindicatelor, rea
lizată prin Consiliul Sindical Re
gional București, de a încuraja în 
mod special creșterea viitoarelor 
cadre de fotbaliști prin organizarea 
unor centre în diferite cartiere ale 
Bucureștiui'ui. In aceste centre mi
cii iubitori ai fotbalului găsesc tot 
ceea ce este necesar practicării 
fotbalului în cele mai bune condi
ții (antrenori, echipament, mate
riale etc.). Centrele și-au început 
activitatea încă de anul trecut și 
rezultatele au fost destul de bune.

Dorind să-i stimuleze și mai mult

Intîlniri amicale în tară
• LUPENI. — Duminică, peste

3000 de spectatori au asistat la 
jocul amical Minerul Lupeni — 
Progresul București, terminat cu 
rezultatul de 4—3 (2—2) în fa
voarea bucureștenilor. Punctele au 
fost înscrise de: Cacoveanu (2), 
Iordachc și Țjndela (în proprie 
poartă) pentru Progresul, Nemeș 
(2) și Nagy pentru Minerul. Jo
cul, de un bun nivel tehnic, a 
fost dominat majoritatea timpului 
de echipa oaspe.

® SATU MARE. — Progresul 
din localitate a jucat duminică cil 
Dinamo Bh’lad de care a dispus 
cu 3—0 (2—0) prin punctele mar
cate de Ferenczj (2) și Tudor.
• BAIA MARE. — Sîmljălă și 

duminică s-a desfășurat „Cupa 
Minerului" în cadrul căreia s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

Sîmbătă : Avîntul Sighet — Me

continua antrenamentele. ~‘1
• Subredacția noastră din Ti

mișoara ne-a furnizat informații 
în legătură cu pregătirile echipe
lor timișorene. Astfel, jucătorii LO
COMOTIVEI s-au reîntors de la 
munte, unde au stat 15 zile. Pri
mul antrenament este fixat pentru 
astăzi. Următoarele se vor des
fășura de cîte 3 ori pe săptă
mînă. Participă întregul lot cu 
excepția lui Bădeanțu, Ad. Covaci, 
Rodeanu și Sziklai care fac parte 
din lotul asociației Locomotiva ce 
se deplasează în R. P. Bulgaria. 
Lipsește de asemenea Țigăniuc, 
care nu este încă restabilit de pe 
urma unui accident. El va relua 
mai tîrziu antrenamentele Lotul 
ȘTIINȚEI a început antrenamen
tele la 19 iulie. Lipsesc următorii 
jucători aflați în diferite locali
tăți balneo-climaterice, pentru tra
tamente medicale: Brînzei, Sbîr- 
cea, Mazăre. De astăzi însă vor 
reveni în Timișoara. începînd și ei 
în mod normal pregătirile 

niori și antrenor la Tînărul Ditia- 
movist București, precum și cu 
un referat asupra metodicii învă
țării tehnicii fotbalului — indi
cații și contraindicatii, raportor: 
Ilie Cană, antrenorul Flacărei 
Ploești. Aceste referate vor fi ur
mate de discuții.

La 19 august, lucrările vor în
cepe cu un referat despre orga
nizarea lecției de antrenament, ra- 
poitor fiind Niculae Munteanu, 
antrenorul Locomotivei Cluj. După 
discuțiile la acest referat, vor ur
ma comunicări și concluziile con
sfătuirii.

Pentru ca această consfătuire 
să se desfășoare la înalt nivel și 
să-și atingă pe deplin scopul, este 
neapărat necesar ca toți antre
norii să participe și să fie bine 
pregătiți pentru a contribui la re
zolvarea tuturor problemelor. In 
primul rînd antrenorii trebuie să-și 
întocmească și să prezinte rapoar
te de activitate cu privire la tu
rul campionatului și să aibă asu
pra lor documentele de planifi
care și evidență, conform indica
țiilor apărute în revista fotbal.

ției, care au loc duminica aceasta.

Orașelor” la fotbal
*. Orașul Stalin 3 0 1 2 3:5 I

SERIA III

1. Timișoara 3 2 1 0 6:2 5
2. Craiova 3 1 1 1 3:3 3
3. Arad 3 1 0 2 2:3 2
4. Reșița 3 1 0 2 4:7 2

SERIA IV
L Cluj 3 3 0 0 9:4 0
X Tg, Mureș 3 1 1 1 6:7 3
3. Oradea 2 0 1 1 2:3 1
4. Bala Mare 2 0 0 2 1:4 •

Reprezentativele orașelor Bacău,
Pi'oești, Timișoara și Cluj s-au ca
lificat pentru semifinalele competi-

fotbaliști ai Capitalei...
pe piticii care se pregătesc în ca
drul centrelor. Consiliul Sindical 
Regional București a hotărît să 
organizeze o competiție dotată cu 
„Cupa 23 August" la care vor par
ticipa reprezentativele celor 5 cen
tre. întîlnirile se vor dișputa sis
tem turneu, începînd de astăzi, pe 
terenul C.C.S Dudești, între urmă
toarele echipe: Centrul 1 Dudești, 
Centrul 2 Militari, Centrul 3 Du
dești Cioplea, Centrul 4 Colentina, 
Centrul 5 Dealul Spirei. Următoa
rele etape sînt programate în zf- 
lele de 5, 9, 12 și 19 august.

talul B. Mare 2—1 (0—0) și
Locomotiva Cluj — Avîntul Reghin 
5—0 (2—0).

Duminică : Metah.il B Mare — 
Avîntul Reghin 3—0 (0—0) și 
Locotnotivn Cluj — Avîntul Sighet 
4-2 (2-0).

Cupa i-a revenit echipe; Locomo
tiva Cluj.
• Tg. MUREȘ. — In cadrul 

manifestațiilor sportive organizate 
în cinstea Festivalului, a avut joc 
o partidă amicală între Locomotiva 
și Dinamo 6 București Echipa 
bucureșteană a cîștigat meciul cu 
2—0 (2—0). prjn ruletele însorise 
de Radu si Balogh.
• GIURGIU. — Duminică, Fi.

roșie a jucat cu echipa de tineret 
Dinamo București, cu care a ter
minat la egalitate: 2—2 (1—0).
Punctele au fost marcate de Cră
ciun ?• Chilea (FL r.), Tr. Marin 
și Nunweiller (Dinamo).

Metah.il


Pe
/nr «* • •Gara

peronul 
de Nord...

de Nord, puțin dupăIn Gara 
sosirea expresului de Curtici...

Sportivele maghiare se îndreap
tă spre autobusul care le va duce 
direct la Snagov. Ne apropiem de 
grupul din care face parte Papp 
Jenone și — firește — începem 
să vorbim despre... proba de 
simplu 1

Campioana maghiară tie spune : 
„Aștept cu multă nerăbdare între
cerea cu cele mai bune schifiste 
din Europa, întrecere pentru care 
m-atn pregătit cu multă grijă. 
Sînț nerăbdătoare să le cunosc pe 
cele două principale concurente la 
titlul de camp/oane ale Europei, 
Roza Ciumakova (URSS) și Eva 
Sika (Austria). De altfel, cu Eva 
Sika am întreținut regulat cores
pondență, fără a ne cunoaște per
sonal. Iată că, în sfîrșit, a venit 
momentul să ne strîngem nuna, 
la Snagov". (Desigur, la ora cînd 
Citiți aceste rînduri, 
„concurente", vechi

în fotografia

Iar-

COLECTIVUL!ARE GRIJA

Ea
multă

8, prima din 
află vîslașa 
dispecer la 

Moscova.

Ech’pa de 8 <1 
a U. R. S. S.

cele două 
„cunoștințe

corespondență*', s-au cunoscutPrin 
personal și, poate, chiar se antre
nează împreună).

Antrenorul Ernest Bartok, care 
participă la discuție, ne spune că 
toate echipele maghiare concurează 
pe bărci germane „Pirsch", pe care 
le apreciază pentru stabilitatea și 
alunecarea lor.

O dimineață senină de vară... 
Pe străzile Moscovei domnește în
că liniștea, dair pe suprafața a- 
dormită a fluviului Moscova a și 
apărut o ambarcațiune de concurs 
— schitul de 8+1 al echipei fe
minine a asociației „Aripile Sovie
telor".

Pe cele nouă sportive aflate în 
schif le puteți vedea 
alăturată.

Iată, pe locul nr. 
fața cîrmaciului, se 
Tamara Stolearova, 
tina din fabricile diim. 
Vlsiașa de pe acest >oc trebuie să 
aibă o rezistență fizică deosebită, 
un simț al ritmului și — în a- 
numite situații — să riște forța
rea victoriei. Vîsfașa noaistiră po
sedă din plin aceste calități. Ea 
practică de mult timp canotajul. 
Orele libere și le petrece cu mul
tă . plăcere la baza nautică, 
na, Tamara practică schiul.

Pe locul nr. 7 se află cea 
tînără vîslașă din echipaj: 
Korotova. Anul acesta ea a 
plinit 19 ani. înaltă, cu calități 
fizice deosebite, Zina este o poli
sportivă. Deși foarte tînără, ea 
deține titlul de maestră a sportu
lui. Pe locul nr. 6 se află Zinai
da Trofimova, prietenă bună cu 
Korotova. In acest an, ele au ter
min-t împreună cursurile de de- 
senatori-constructori și acum lu
crează amîndouă ca desenatoare. 
Zina Trofimova iubește cu pasiu
ne canotajul academic.

Pe locul mr. 5 vîstește Nina Ko- 
robcova, profesoară ide cultură fi
zică. In spatele ei se află Vera 
Mihailova, care se ocupă și ea 
cu desenul tehnic. Este al doilea 
sezon în care Vera face 
acest echipaj.

Alexandra Afonkina 
3) este o vîslașă cu un 
gat „stagiu" sportiv. De 
este și căpitana echipei. De la A- 
fonkina, colegele ei mai tinere 
au multe de învățat, mai ales că 
ea împărtășește cu plăcere din bo- 
gata-j experiență.

mai 
Ziua 
îm-

parte din

(numărul 
îndelun- 
altfel, ea

Pe locul nr. 2 vîslește Vera Ta- 
randa, soră-șefă într-o clinică chi
rurgicală. „Liusea" Matveeva o- 
cupă locul nr. 1 în echipaj, 
este o fată*  modestă, cu 
răbdare și tenacitate.

Pe aceste opt sportive cu preo
cupări și caractere diferite le u- 
nește marea prietenie pe care o 
creează dragostea față de sport. 
Această echipă, cum e normal, a 
avut și bucurii și necazuri. Sezo
nul sportiv al anului 1955 l-am 
început cu bine. In două întîlniri, 
echipajul „Aripile Sovietelor" s-a 
clasat pe primul loc, avînd un a- 
vantaj de 4 secunde față de per
manentul său rival — echipajul 
T.S.K -M.O., de patru ori campion 
al Uniunii Sovietice și campion 
al Europei în anul 1954. Aces
tea au fost 
cese asupra 
puternic.

Și cît ne-am necăjit anul tre
cut, cînd — în întîlnsrea hotărî- 
toare — noi am pierdut în fața 
aceluiași echipaj cu numai 3 ze
cimi de secundă!.»

Infrîngerea de atunci, însă, nu 
ne-a descurajat. După o scurtă 
perioadă de odihnă, am început 
din nou antrenamentele intense.

Astăzi, echipajul 
gata 
stau

primele noastre suc- 
unui adversar atît de

nostru este 
în vederea întîlnirilor care-i 
în față.

MARIA FOMICEVA
maestră emerită a sportu
lui — cîrmace 
lui feminin de 
ciației „Aripile

a echipaju-
8 + 1 al aso- 

Sovietelor"

ULTIMELE ȘTIRI
• In cursul zilei de azi so

sesc delegațiile Franței și O- 
landei. Sportivele franceze depla
sează 11 persoane. Delegația olan, 
deză numără 7 membri. Mîine 
sosesc sportive din Belgia și Ger
mania Occidentală.

• 1 3 aceste campionate parti
cipă . și Gaston Mulleg, președin
te al FISA, care este așteptat să 
sosească azi sau mîine, pe aero
portul Băneasa.

• Toațe amenajările prevăzute 
pentru cît maj buna prezentare a 
pistei de întrecere de la Snagov 
au fost terminate. De cîteva zile, 
echipele fac antrenamente Pe pista 
de concurs.

■ Iată echipajele care vor repre
zenta țara noastră în întrecerile 
de la 4—7 august:

Schif simplu: Florica Buteanu. 
Dublu: Elisabeta Gyorgi, Edith 

Schwartz.
4 + 1 rame: Etelca Laub, Elsa 

Oxenfeld, E. Er<foș, E. Kormoș -ț- 
Ștefania Gurău.

4 + 1 vîsle: Stela Stanciu, Flo
rica Buteanu, Maria Bucur, Ma
ria Laub + Angela Codreanu.

8 + 1: Felicia Urziceanu, Mar
ta Cardoș, Sonia Bulugioiu, Rita 
Schob, Lia Togănel, Ghizela Ros- 
taș, Emilia Rigard, Lucia Du
mitrescu + Angela Codreanu.

■ In zilele concursului, accesul 
publicului la lacul Snagov se va 
face cu 
fi puse 
ocazie.

■ In

trenuri speciale care vor 
în circulație cu această

cursul zilei de ieri, toate

Fotbalul peste hotare
a Echipa maghiară Banyas Sal- 

gotarjan, care se află în turneu în 
R.P Bulgaria, a susținut cel de al 
doilea meci în orașul Plovdiv, unde 
a întîlnit echipa Spartak. Victoria 
le-a revenit
3-0

H O altă 
Sztalinvaros, 
în turneu în R.P. Bulgaria. Dumi
nică oaspeții au susținut primul 
meci în compania echipei Dinamo 
din localitatea Stanke Dimitrovo.

Au învins jucătorii maghiari cu 
scorul de 5-1

■ La 23 octombrie, reprezentativa de 
fotbal a R.P. Bulgaria va susține la 
Sofia primul joc din cadrul prelimi
nariilor pentru turneul olimpic. Fot
baliștii bulgari vor întîlni echipa 
națională a Angliei. Revanșa acestei 
întîlniri va avea loc la 12 mai 1956 
la Londra

■ După cum se știe, la 13 august 
se va desfășura în orașul Belfast în- 
tîlnirea de fotbal Anglia-Continent. 
In timp ce echipa Continentului este 
cunoscută, antrenorii echipei Angliei 
au mari dificultăți în alcătuirea e- 
chipei lor. Federația scoțiană de fot
bal refuză să dea jucători echipei 
Angliei, pe motiv că meciul Anglia- 
Continent coincide cu inaugurarea 
campionatului de fotbal al Scoției. 
Cunoscutul comentator sportiv Erick 
Butler a scris că echipa Angliei fără 
scoțieni (și în special fără jucătorii 
Reilly și Haddok) va fi foarte 
bă.

Forurile sportive engleze nu as
cund misiunea grea pe care o are

oaspeților cu scorul de 

echipă maghiară, Vasas 
se află de asemenea

deși 
mal 
ale 

Angliei. Antrenorul echipei, Walter 
Winterbotton, a alcătuit următorul 
„11“ : Kelsey (Arsenal), Sillett (Chel
sea), Charles (Leeds), McDonald (Sun
derland), Blanchtlower (Tottenham
Hotspurs), Peacock (Glasgow Celtic), 
Mathews (Blackpool), Johnstone
(Manchester City), Bentley (Chelsea), 
Me Iilroy, (Burnley), Liddell (Liver
pool). După cum se poate vedea din 
formatie lipsesc jucătorii echipei 
Wolverhampton ’ Wanderers — cîști- 
gătoarea Cupei Angliei — și anu
me: portarul Williams, centrul half 
Billy Wright și interul Dennis Wils
haw care vor juca în jurul datei de 
13 august la Moscova.

Căpitanul echipei Angliei va fi 
Danny Blanchtlower.

Ca rezerve au fost selecționați: 
Fraser, Byrne, Doherty și Revye. Un 
ziar englez, amintind de trecutul 
glorios al fotbalului britanic a remar
cat că din echipa Angliei, care a în
vins în anul 1947 echipa Europei 
cu scorul de 
pile: Liddell

echipa Angliei în acest meci, 
în echipă au fost Introduși cel 
buni jucători din 7 provincii

6-1, au rămas doar ari- 
și - -

sla-

Snagov auechipajele aflate la 
făcut antrenamente. Unele dintre 
ele au tras și piste de control.

O bună impresie a<u lăsat mai 
aies echipajele die dublu și 8-f-l 

ale Uniunii Sovietice, „simplista'*  
austriacă Eva Sika, echipa 
blu a R.P.R., 
blu al R. Cehoslovace.

Antrenorul cehoslovac
Mușii ne-a declarat că dintre toa
te cele 4 echipe pe care le pre
zintă R. Cehoslovacă, cele mai 
mari speranțe, în ceea ce prive
ște rezultatul, se pun în dublul 
Hana Musilova, Svetla Bartakova.

• In timpul campionatelor va 
funcționa la Snagov un Birou 
special de presă și se va edita 
un buletin informativ zilnic.

de du-
echipajul de du-

Ludek

Campionatul mondial 
de șah pentru juniori

MOSCOVA, 
transmite:

Mathews.

★
(Agerpres). — TASS1

In cadrul campionatului unional de 
fotbal la 31 iulie s-a disputat întîlni- 
rea dintre echipele Torpedo Niosco- 
va și Spartak Minsk. Jocul, des
fășurat pe stadionul Dinamo, în pre
zența unul public numeros, s-a în
cheiat cu scorul de 1-1.

BRUXELLES 1 (Agerpres). —
Turneul final al campionatului 

mondial de șah pentru juniori a 
continuat cu disputarea partidelor 
cuprinse în cea de a treia rundă. 
Șahistul sovietic Boris Spasski a 
jucat cu șahistul american Mednis. 
După 25 de mutări cei doi parte
neri au căzut de acord asupra re
mizei. In celelalte patru partide 
s-au înregistrat următoarele re-, 
zultate: Keller (Elveția') — Schwe- 
ber (Argentina) 1—0, Halstroem 
(Finlanda) — Joahanssen (Nor
vegia) 1 
Tringov 
Parti sch 
Osterom

După 
conduc Spasski (URSS), 
(SUA) și Farrez (Spania) cu cîte 
21 /2 puncte fiecare.

In runda a patra Spasski va juca 
cu albele împotriva olandezului 
Van Osterom.

Joahanssen
1—0, Farrez (Spania) — 

(R.P. Bulgaria) 1—0,
i (R.P. Ungară) — Van 
i (Olanda) 1—0.

trei runde în plasament 
Mednis

Cine n-a auzit de „Tîrgul de 
fete" de pe Muntele Găina? In 
fiecare an, după un obicei rămas 
din moși-strămoși, pe la mijlocul 
lunii iulie, băieți și fete din sa
tele apropiate se întîlnesc pe 
Muntele Găina și... după ce s-au 
văzui și s-au plăcut, bat palma 
și nunta e gata!

N-am putea spune dacă și 
Gheorghe Ivan Ilisie, care ne-a 
scris povestea ce urmează, o por
nise spre Muntele Găina cu gîn- 
duri de... însurătoare. Poate că 
da, poate că nul... Omul nu ne-a 
mărturisit acest lucru și, mă rog, 
n-are nici un rost să insistăm a- 
supra acestui amănunt. Fapt e că 
și Ilisie, ca și alți tineri, plecase 
din comuna Hălmăgel grăbind 
pasul spre Muntele Găina...

Deodată, o detunătură puternică 
sfîșie văzduhul. Cei care urcau 
— vă închipuiți și dvs. — se cr 
priră locului. Oricum, împușcătu
ra îi surprinsese puțin, asta ca să 
nu spunem că-i speriase de-a bi- 
nelea. Dar n-apucară oamenii 
să-și revină din prima spaimă și 
...poc! poclpod răsunară alte îm
pușcături. Cînd s-a mai potolit... 
canonada, drumeții au pornit mai 
departe, tot întrebîndu-se ce s-o 
fi întîmplat? In imaginația lor, ei 
și zăreau parcă un grup de vi- 
nători asaltați din toate părțile 
de urși și luptînd cu toată străș- 
nicia împotriva lor: un glonț, un 
urs la pămînt... alt glonț, alt 
urs... Cînd colo ce să vadă? Sus, 
în vîrful dealului, vreo zece tineri

cu arme sport în mină trăgeau 
de zor în... copacii din pădure. 
Ferfeniță făcuseră toți pomii dim
prejur!

Vasăzică, asta era povesteai 
Oamenilor le veni inima la loc și 
pe dată angajară o conversație cu 
acești celebri vînăiori de... fagi și 
stejari.

— Ce faceți, fraților?
— Ne distrăm! răspunse unul 

din ei. Ne ducem la Muntele Gă
ina și, ca să nu ne plictisim pe 
drum, am luat cu noi și armele 
de tir. E foarte distractiv. Te 
oprești, mai tragi cite un foc, 
două, nici nu știi cînd trece vre
mea!...

— Bună distracție... Dar cartușe 
de unde aveți?

— Ehei! ~
Degeaba 
colectivului 
biș?

...Sîntem
în foc că nu vor trece nici cîteva 
zile și, într-o cerere adresată a- 
sociației, colectivul sportiv I. F. 
E. T. din Sebiș va motiva tieîn- 
deplinirea angajamentului la pur
tători ai insignei G.M.A. prin a- 
ceea că „în magazia colectivului 
nu există nici măcar un singur 
cartuș!"

Și cum să existe, cînd acolo, 
prin părțile Gurii Honțului, atîția 
fagi și stejari mor în floarea vîr- 
stei, ciuruiți de gloanțele neîntre- 
cuților ținlași ai colectivului 
tiv Avîntul I.F.E.T. Sebiș ?

Se găsesc berechet! 
sîntem noi membri ai 

sportiv I.F.E.T. Se-

gaia să punem mina

spor-

REGULAMENT „AD-HOC”.
S-a întlmplat la Iași, cu oca

zia meciului de baschet dintre 
Voința și Știința-Universitate, din 

1 cadrul campionatului orășenesc...
Voința, fruntașa clasamentului, 

a luat de la început conducerea 
și, profitînd de faptul că Știința- 
Universitate nu dispunea decît de 
5 jucători, a înscris 56 puncte, 
față de cele 14 ale studenților.

Și așa a trecut o repriză. Ime
diat după începerea reprizei a 
doua, unul din jucătorii Științei 

. a părăsit terenul, pe motiv că... 
are treabă în oraș. Și „coșurile" 
au început să curgă și mai vîr- 
tos la panoul studenților.

Desigur, povestea de mai sus 
numai într-o lumină frumoasă nu 

I pune echipa de baschet Știința-

Universitate. Și sancțiunile
buie să vină. In nici un caz 
nu putem fi de acord cu 
țiunea" arbitrului Ștefan Todiraș- 
cu, care ..— așa cum ne infor
mează corespondentul nostru Lo
rin Cantemir — găsind că meciul 
a devenit... neinteresant, în min. 
15 al celei de a doua reprize a 
oprit întrecerea, declarînd învin
gătoare Voința pentrti... inferiori
tatea adversarului.

Mergînd pe linia asta, ne vom 
putea pomeni într-o zi, în toiul unuț 
meci de box, că unul din cei doi 
pugiliști, îngrămădit într-un colț 
al ringului, va găsi soluția sal
vatoare, cerînd... „taimaut"!

tre- 
însă 

,sanc-

ACTIVITATE
Deși n-avem la dispoziție de- 

cît un spațiu restrîns, totuși 
încă e prea mare pentru „acti
vitatea*  comisiei regionale de 
ciclism din Craiova.

Potrivit relatării corespon
dentului nostru Avram Chiuza, 
președintele comisiei regionale 
de ciclism este iov. Văleanu. El 
nu a participat insă pînă acum 

, la nici o ședință a comisiei. De 
altfel, chiar atunci cînd a fost 
ales .era „lipsă" șl... lipsă a ră
mas pînă in ziua de astăzi. 
Vice-președintele comisiei, Flo- 
rea Pleniceanu și-a spus: „dacă

NU GLUMA
lipsește președintele, de ce 
veni eu ?“. Și nu vine nici 
Așa stînd lucrurile, nu e 
mirare că la faza regională a 
campionatului de fond a parti
cipat o singură ciclistă și a- 
ceea nu din Craiova, ci din... 
Turnu Severin.

Ce e de făcut?
In primul rînd, propunem o 

ședință festivă, în cadrul căreia 
membrii comisiei de ciclism să 
facă... cunoștință între ei. Pe 
urmă, om vedea !...

el! 
de

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE
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