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Guvernul R. P. R. recunoaște 
proclamarea Republicii

Excelenței Sale d-lui general Abdel Kerim. Kassem, 
Președintele guvernului Republicii Irak

BAGDAD
Guvernul Republicii Populare Romîne declară că recunoaște oficial pro- 

clamarea Republicii Irak și își exprimă credința că noul stat irakian va fi>£; 
un factor de consolidare a păcii în Orientul Mijlociu și în lume.

Poporul romîn urează poporului irakian succes în lupta pentru conso
lidarea independenței patriei sale și îl asigură de întreaga sa simpatie.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Roinîne 

CHIVU STOICA

i i 
l-

Aiieiii juniori din B. r. domini,
B.P. Bulgaria $i R.P. ungară se intrrnesc la Cluj

Stadionul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej din Cluj găzduiește la sfîrșitul 
acestei săptămîni întrecerile din 
cadrul meciului triunghiular de 
atletism dintre echipele reprezen
tative de juniori și junioare ale 
R P. Rom'ne. - - - ■
R. P. Ungare, 
reprezentativele 
tilnit de mai 
R. P. Bulgaria 
Ungare, totuși 
mulă de meci 
tîlnirea s-a desfășurat pentru pri
ma oară anul trecut la Sofia. In 
anul 1957, pe Stadionul Vasit Lew- 
sk>, puternicele echipe ungare au 
obținut V'ctorii în ambele meciuri 
susținute (atât Ia fete cît și la bă
ieți), iar echipa noastră a între
cut-o pe cea a juniorilor bulgari.

Pentru cea de a Il-a ediție a

R. P. Bulgaria și 
Deși pîiiă acum, 

noastre au în- 
mttlte ori echipele 

și pe cele ale K. P. 
— în această for- 
triunghîular — în-

acestei întâlniri, juniorii noștri 
s-au pregătit cu toată seriozitatea 
și au realizat în acest sezon o se
rie de rezultate dintre cele mai 
bune. Tocmai de aceea așteptăm 
cu încredere evoluția lor in întâl
nirile de la Cluj. Deși antrenorii 
lotului nostru nu s-an pronunțat 
încă asupra formațiilor pe care le 
vor prezenta în concurs, totuși, 
ținînd seama de valoarea arătată 
în acest an, este mai mult ca si
gur că din aceste echipe nu vor 
lipsi: Mircea Stein, Elod Kineses, 
Valeriu Jurcă, Ștefan Perneki, 
Cornel Porumb, Stan Nițu, Mircea 
Zahaichievici, Traian Nicolau, E- 
mese Kineses, ileana Zili, Crista 
Maksay, Karin Artz, W altraute 
KHmen, Aurora Mihăilescu, Rodi
ră Voroneanu, Anca Gurău etc.

DECLARAȚIA■
guvernului Republicii populare Roinîne 

în legătură cu intervenția forțelor armate 
ale Statelor Unite în £iban

Astăzi în Capitală: primele jocuri de tenis în ,,CupaGalea“

Juniorii romîni au prilejul să confirme

progresul înregistrat în ultimul timp
De astăzi după-aniiază și piuă la 

sfîrșitul săptămîuii, reprezentanții ti
nerei noastre generații la tenis au de 
susținut un dificil examen, alături de 
eoncurenți de aceeași vîrstă din alte 
trei țări : R.P.U., Franța și Elveția. 
Este vorba de importanta competiție 
internațională, deschisă jucătorilor eu-

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne a luat cunoștință cu profundă 
indignare și îngrijorare de intervenția 
militară a Statelor Unite în Liban.

Intervenția forțelor armate ameri
cane în Liban constituie 
grav în treburile interne 
lui libanez, o încălcare 
principiilor fundamentale
Națiunilor Unite și o sfidare a voin
ței de pace a popoarelor.

Această agresiune se produce în 
împrejurări cînd pentru opinia publi
că mondială este absolut evident că 
evenimentele din Liban au un carac
ter strict intern. Acest fapt este con
firmat chiar și de concluziile secreta
rului general al O.N.U.-ului și ale 
observatorilor trimiși in Liban.

Agresiunea Statelor Unite este în
dreptată nu numai împotriva poporu
lui libanez, ci și împotriva poporului 
irakian și a tuturor popoarelor arabe 
care luptă pentru libertate și inde-

un amestec 
ale poporu- 
flagranta a 

ale Cartei

pendență națională. Nu întâmplător a- 
gresiunea americană s-a produs la 
scurt timp după ce forțele armatei, 
sprijinite de popor, au răsturnat mo
narhia în irak, au proclamat repu
blica și au instaurat un guvern care 
s-a pronunțat pentru independență și 
suveranitate națională, împotriva poli
ticii imperialiste în Orientul arab.

qț Este evident că această agresiune 
este dictată de interesele cercurilor 
monopoliste din S.U.A. și celelalte 
țări imperialiste care pentru menți
nerea stăpînirii lor asupra resurselor 
petrolifere din Orientul arab duc o 
politică de învrăjbire și subjugare a 
popoarelor arabe.

In împrejurări cînd statele iubitoa
re de pace depun eforturi și între
prind acțiuni constructive în vederea 
micșorării tensiunii internaționale, ac
țiunea guvernului Statelor LJnite re
prezintă un act deliberat de submi-

nare a acestor^ eforturi, un act de a" 
gresiune colonialistă,' care creează o 
situație îngrijorătoare pentru pacea 
lumii.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne condamnă cu toată hotărîrea 
intervenția militară a Statelor Unite 
în Liban șir cere guvernului S.U.A. 
să-și retragă deindată forțele armate 
de pe teritoriul acestei țări.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne consideră că Organizația Na-' 
țiunilor Unite, și în primul rînd Con
siliul de Securitate, are datoria să ia 
măsuri urgente pentru încetarea agre
siunii americane în Liban și pentru 
apărarea popoarelor arabe împotriva 
amestecului în treburile lor interne.

Guvernul și poporul romîn își re
afirmă deplina solidaritate cu lupta 
popoarelor arabe pentru cauza dreap
tă a independenței și suveranității lor 
naționale.

tare tinerească. Anul trecut, la Bratis
lava, cu mai puțină experiență și în 
altă formație (ne-au reprezentat Bar- 
dan, Bosch, Serester și Georgescu) am 
pierdut la R. Cehoslovacă (0—5) și 
R.F.G. (1—4). Intre timp, o parte din
tre tinerii de mai sus au depășit vîrsta 
limită și totodată o serie de juniori att 
început să se afirme, căpătând mai 
multă experiență în urma susținerii a 
numeroase întreceri internaționale, 
deosebi în acest sezon.

In competiția inaugurală a 
zonului, organizată la București 
începutul lunii mai, reprezentativa
tineret a R.P. Romîne a învins echi
pele U.R.S.S. (3—2), R.P. Ungare și 
R.P. Polone (ambele cu 5—0). De re
marcat că partida cu juniorii sovietici 
a satisfăcut exigențele tehnice ale 
specialiștilor, dovedind nu numai ca
litățile tehnice ale jucătorilor romîni 
în fața unor parteneri redutabili ca 
Potanin, Leyus, Parmas și Lihactev. 
dar și puterea lor de luptă (am fost 
conduși după prima zi cu 2—0). Totuși, 
Ion Țiriac, Dumitru Viziru 
Serester au arătat ulterior 
ciențe care țin mai mult de 
morale și de voință. Astfel, o

în-

se- 
la 

de

și Vasile 
și defi- 

calitățiie 
lună mai

ION ȚIRIAC este unul dintre tinerii 
zare s-au remarcat in ultima vreme^ 
jrintr-un joc rapid, plin de fantezie:

(Continuare in pag. 3)

Educarea patriotică—sarcină de frunte
a colectivelor sportive

Patria! Cît de cald, cit de înălță
tor este acest cuvînt 1 Patria înseam
nă pămîntul strămoșesc pe care ai 
văzut lumina zilei, pe care ai buchi
sit primele semne ale abecedarului, 
pe care ai deprins meșteșugul strun
gului, mistriei sau mînuirii tractorului. 
Patria înseamnă casa, familia, tova
rășii de muncă, înseamnă munții, vă
ile, rîurile noastre. Cu gîndul la pa
tria scumpă, oamenii zilelor noastre 
înfăptuiesc lucruri minunate, desfășoară 
o entuziastă muncă creatoare în toate 
domeniile vieții. Și tot cu gîndul la 
patrie luptă sportivii noștri pe sta
dioanele lumii. Iar atunci cînd dra
pelul Republicii noastre dragi se 
înalță pe cel mai înalt catarg, cmd 
răsună solemn acordurile imnului 
nostru, cîți sportivi nu și-au simțit 
ochii umeziți de lacrimile bucuriei, 
cîte inimi n-au bătut mai cu putere?

Patriotismul socialist înfrățit întot
deauna cu internaționalismul prole
tar este imbold la realizări fără sea
măn. lată de ce pe primul plan al

Mîine începe „Regata Snagov"
Mîine începe a doua ediție a Regatei 

Snagov, la care participă sportivi din 
cinci țări: R.P. Ungară, R.P. Bulga- 
ria, R.D. Germană, Republica Arabă 

(Jn Iot de trăgători S Unită și R.P.R. După cum se Știe, Re- 

romîni a plecat ?sata Sna8OV esle °compe,itie de ca",0'
x I taj academic, rezervată exclusiv probe-

la Budapesta Clor masculine de schif cu cir maci:
2+1, 4+1 șt 8+1.

In cursul zilei de ieri au sosit cano
torii din R.P. Ungară, R.D. Germană
și Republica Arabă Unită iar azi dimi
neață urmează să sosească și sportivii

ropeni care nu au împlinit încă 21 ani, 
„Cupa Galea".

Sportivii noștri își încearcă șansele 
pentru a doua oară în această confrun-

î

preocupărifor colectivelor noastre 
sportive trebuie să stea educarea pa
triotică a tinerilor și tinerelor care 
au pășit pragul stadioanelor.

Și colectivul sportiv al uzinei „Kle- 
ment Gottwald" și-a înțeles această 
datorie.

Sprijinit de organizația de partid, 
în colaborare cu biroul organizației 
de bază 
depune 
tânăr să 
apreciat 
trage la 
lungime, 
lor noi, 
triotism, 
portari demne la locul de muncă, pe 
terenul de sport și în viața de toate 
zilele.

Ocupîndu-se îndeaproape de acea
stă problemă, organizînd ședințe în 
care s-au dezbătut subiecte legate de 
trecutul istoric al țării, de luptele e- 
roice ale clasei muncitoare, consiliul 
colectivului sportiv și biroul organi
zației de bază U.T.M. de la uzina 
„Klement Gottwald" au reușit să for
meze un puternic spirit patriotic în 
rîndurile sportivilor din uzină. 
Insuflat convingerea că

locul său de muncă sau în activitatea 
obștească, își poate aduce contri
buția la înflorirea patriei, la noi vio

(Continuare în pag. 3)
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Marți a părăsit Capitala plecind 
la Budapesta un Tot de sportivi ro- 
mîni, care va participa Ia concursul 
internațional de tir — talere din Ca
pitala R.P. Ungare. Din lot fac par
te: Ștefan Tuculeseu, Gheorghe Flo-
rescu. Ion Dumitrescu, Gheorghe Ena- îbulgari. In fotografie: lotul maghiar 
che și Grigore loanid. l/£J sosirea -n Gara dg Nord

Concursul va avea loc între 18—20 r 
iulie, _ A (citiți amănunte în pag. a IV-a)

1

/

U.T.M., consiliul colectivului 
străduințe pentru ca fiecare 
fie nu numai un bun sportiv, 
pentru
poartă, boxează sau sare în 
dar și
animat 
educat în spiritul unei com-

iscusința cu care

un om al vremuri- 
de un fierbinte pa-

Le-a 
fiecare, la

ii*#
w

'■ ■ Fr
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CANOTAJ ACADEMIC
• Vltlașele noastre participă 
la concursul internațional de 
la Bled (R.P.F. Iugoslavia).

Marți seara a părăsit Capitala, in- 
dreptindu-se spre tiled (R.P.F. Iugo
slavia), un grup de canotoare din lo
tul reprezentativ, care va participa 
la sfîrșitul acestei săptămîni la un 
concurs internațional.

Echipele R.P. Romîne au fost al
cătuite astfel: simplu: Florica Ghia- 
zelea; dubiu: Florica Ghiuzelea, Ma
ria Marton; schit 4-ț-1: Felicia Urzi- 
ceanu, Rita Bonfert, Lia Togăncl. 
Marta Kardos + Stefania Borisov. 
Rezerve: Elsa Oxenfeld și Sonia Bă
lan. La concurs, în afara vîslașelor 
noastre și ale țării gazdă, și-au mai 
anunțat participarea sporiive din AuSt- 
tria, R.F.Q. etc. < 1

VOLEI
• Meciuri cu reprezentativele 
Uniunii Sovietice și Turciei.

In cadrul pregătirilor pe care le fac 
tn vederea campionatelor europene de, 
la Praga, echipele noastre reprezenta
tive de volei vor susține mai multe, 
partide internaționale. Echipa masculi
nă va întîlni la 1 și 3 august, la Ora
șul Stalin, naționala Turciei. La 15 și 
17 august, la Moscova, vor avea loc 
mecturile dintre selecționatele mascu
line și feminine, ale Uniunii Sovietice^ 
și Rominiei^ y



J Conferința de presă privind problemele sportului

^Activitatea sjjoțrtivă poate fi 
tși mai rodnică la Brăila

■ Cei care urmăresc munca colecti- 
țvclor sportive din orașul Brăila în 
-acțiunea de angrenare a cît mai mulți 
s tineri și tinere în practicarea spor
itului au avut de înregistrat pînă a- 
<cum o serie de succese. Astfel, în 
lultimul timp, numărul membrilor în- 
iscriși în U.C.F.S. a crescut la 17.487, 
(dintre care 4743 femei. In colectivele 
ÎI.M.B. (1352 membri), 1 Mai (1010), 
IProgresul (1091), I.C.B. (518), s-au 
tstrîns cotizațiile în proporție de 
5100%, datorită muncii entuziaste des
fășurată de activiști ca Anghel Rusu 
i(l.M.B.), Seborcenco Covaci (1 Mai) 
:și Angelo Delavedova (I.C.B.). ln- 
tregistrînd aceste succese, nu este de 
imirare că orașul Brăila a ajuns frun- 
Itaș pe întreaga regiune în ceea ce 
privește înscrierea de noi membri în 

1U.C.F.S. și achitarea la zi a cotiza
țiilor. Fără îndoială că un merit în 
obținerea acestor frumoase realizări, 
'îl au și membrii consiliului orășe- 
inesc U.C.F.S., care au găsit cele mai 
inimerite forme pentru atragerea oa- 
imenilor muncii din Brăila pe tere- 
intirile de sport

Dar activitatea în domeniul cul
turii fizice și a sportului ar putea fi 
iși mai bogată în orașul nostru, dacă 
lioți cei care mftncesc în acest sector 
far fi mai stăruitori în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. De pildă, la co
lectivele Tînărul Metalurgist, Con- 
«tructorul și „7 Noiembrie", pe lîn- 
,gă că sînt înscriși puțini membri, 
mici cotizațiile nu sînt încasate.

Desigur că lipsurile semnalate tre- 
Ibuie să dea de gîndit celor în cauză. 
t'Am dori ca în viitor să avem cuvin- 
jte de laudă și pentru activitatea des
fășurată în colectivele susmenționate.-

N. COSTIN 
corespondent

atletism dotată cu „Cupa Dunării . 
Organizate de U.C.F.S. regiunea Ga
lați, întrecerile au reunit la start 120 
de concurenți și concurente din regiu
nile Constanța, Craiova, Galați și 
R.A.M. S-au înregistrat cîteva rezul-

șești (20.316). Din aceste sume s-atl 
cumpănit' și au fost date in folosința De curînd a avut loc la sediul
tineretului sportiv: 114 mingi fotbal^ U.C.F.S. o importantă conferință de

o,Cupa Dunării” la atletism
Sîmbătă și duminică a avut loc pe 

('stadionul „Portul Roșu" din Galați, 
icea de a treia ediție a competiției de

Uite bune și promițătoare. Maria Ful- 
ga (Constanța) în virstă de 15 ani 
a sărit 1,40 m. la înălțime, Ștefan 
Apel (Galați) 11,8 sec. pe 100 tn., 
Nicolae Vtilpașin (Craiova) 2:05,8 
pe 800 m., Adrian Dumitrescu (Con
stanța) 13,32 m. la triplu salt, loan 
Ehedy (R.A.M.) 58,1 sec. pe 400 m. 
garduri, Rodica Stanciu (Craiova) 
66 sec. pe 400 m., Francisc Maior 
1,70 m. la înălțime. Clasament: 1. 
R.AJW. 114 puncte, 2. Galați 98 p., 
3. Constanta 91 p. 4. Craiova 60 p.

IONEL H1NCU 
corespondent

Sfaturile populare 

in sprijinul sportivilor
In vederea unei bune desfășurări1 
întrecerilor Spartachiadei 
tineretului din regiunea

de vară 
Suceava,

au alocat

a 
a 
sfaturile populare, uniunile coopera
tiste și colectivele sportive
suma de lei 208.277 lei pentru cum
părarea de echipament sportiv nece
sar mai ales in mediul sătesc. Cele 
mai mari fonduri le-au dat 
populare din raioanele: 
(45.100 lei), Săveni (34.300 
ra Humorului (32.812 lei)

sfaturile 
Fălticeni 
lei) Gu
și Tru-

Bugetul colectivului sportiv

Intre prevederi și realizări
“•Cu prilejul unei vizite făcută Ia co

lectivul sportiv Abatorul din Capitală 
jam cercetat cu atenție bugetul aces
tui colectiv. Și din noianul dc cifre 
■care ni s-a perindat prin față, mai 
iprecis din felul în care a fost executat 
iacest buget, am putut desprinde amă- 
inunte interesante, privind modul în 
care înțelege consiliul colectivului 
.sportiv Abatorul să-și îndeplinească 
sarcinile administrativ-Iinanciane.

In primul rînd, apare evident faptul 
că problema încasării cotizațiilor este 
neglijată. I.a acest capitol bugetul 
prevede pentru întreg anul realizarea 
următoarelor sume: 750 lei taxedefn- 
scriere și 3.000 lei cotizații. Ce s-a 
realizat pînă în prezent? Ca taxe de 
înscriere nimic. Absolut nimic. La 
început am trezut că este vorba de 
o greșeală, dar scriptele contabile stă
teau pe birop, ca o mărturie a con
damnabilei neglijențe a colectivului 
sportiv. Firește că atunci ne am în
trebat cum a fost posibil ca la capi
tolul cotizații să se realizeze 546 de 
lei (în treacăt fie spus o sumă ce nu 
reprezintă de fapt nici 50% din pre
vederile pe primul semestru)? Din 
evidența cercetată, reiese clar deci, că 
Ia colectivul 
membri ai 
dar care nu 
«criere 1?!

Apare evidentă în acest sens lipsa 
de preocupare a consiliului colectivu
lui sportiv față de problema 
taxelor de înscriei e.

Aceasta însă nu a fost 
Surpriză care ne-a oferit-o 
colectivului sportiv Abatorul. Am găsit 
spre exemplu menționată suma de 
Jei 4.583 cheltuiți în primele 6 luni 
ale anului pentru achiziționarea de 
echipament și materiale sportive. Cu
riozitatea ne-a îndemnat să vedem, 
precis, pe ce fel de echipament și 
materiale sportive au fost cheltuiți 
'acești bani. Aproape toți cei 4.583 lei 
ati fost consumați pentru înzestrarea 
echipei de fotbal. Dacă nu ne înșelăm 
însă, la colectivul sportiv Abatorul 
există și o echipă feminină de hand- 
fcal. Pentru ea nu era nevoie de echi
pament?

In încheiere, vom preciza faptul că 
ție primele 6 luni ale anului s-au chel
tuit f 0.910 lei, iar ca yeruțun nii a

lost realizată, decît suma de 7.191 lei. 
Este o diferență serioasă, care trebuie 
să dea de gîndit consiliului colecti
vului sportiv Abatorul. Ea nu ar fi 
apărut dacă problema încasării coti
zațiilor și a taxelor de înscriere ar fi 
stat în centrul preocupărilor acestui 
consiliu. Sperăm că pentru rezolva
rea acestei probleme și a stilului de
fectuos de muncă, consiliul colecti
vului sportiv Abatorur . nu așteaptă 
siîrșitul anului!

(c. a.)

sportiv Abatorul sînt 
U.C.F.S. care cotizează, 
și-au plătit taxa de iri-

încasării

slngura 
bugetul

15 mingi handbal, 189 mingi volei,
116 mingi oină, 107 plase volei, 361 
perechi ghete fotbal, 482 perechi pan
tofi tenis, 428 chiloți bărbătești, 85 
șorturi 
rechi 
discuri, 
perechi

Numărul mare de pariicipanți 
Spartachiada de vară a tineretului 
din acest an dovedește că activiștii 
IJ.CJ'.Ș. din regiunea Suceava au 
desfășurat o muncă intensă în ceea ce 
privești popularizarea concursurilor.

femei, 1455 tricouri, 
jambiere, 77, treninguri, 
62 greutăți, 310 sulițe, 
schturi și alte materiale.

203 pe-
14
83

la

Pînă in prezent, un număr de 128.951 
tineri, dintre care 22.176 fete au par
ticipat la întrecerile de atletism, nutri
ție, ciclism, handbal, volei, oină, irîntă 
și fotbal.

Un

Vi- BERTHOLD SPONDER 
corespondent

nou teren de sport 
in comuna Siniob

(reg. Oradea)
Dorința tinerilor sportivi din 

muna Sîniob de a avea un teren de 
sport a devenit realitate. Sub îndru
marea organizației de partid- din co
mună și cu contribuția localnicilor, 
terenul sportiv la care s-a lucrat 
multe luni în șir, ă fost dat zilele tre
cute în folosință.

La amenajarea terenului și-au adus 
o contribuție importantă tinerii Carol

C‘>

presă, la care au participat repre
zentanți ai presei și publicațiilor spor
tive și redactori ai rubricilor de sport 
ale ziarelor centrale. Scopul acestei 
conferințe de presă a fost lămurirea 
unor probleme privind activitatea spor, 
tivă de masă și îndeosebi dezvolta
rea activității sportive în mediul să
tesc, pe linia sarcinilor trasate în 
acest domeniu de Hotărîrea Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a. Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport din 
tara noastră.

După un referat prezentat de tov. 
V. Voichiță, șeful secției propagandă 
a U.C.F.S., asupra felului în care s-a 
reflectat activitatea sportivă de masă 
și cea din mediul sătesc în coloanele 
presei centrale, au luat cuvîntul re
prezentanți ai ziarelor „Informația 
Biicureștiuhfi", „Sportul popular", A- 
griculhira Nouă", „Ifjumunkăs", „Fal- 
vak Dolgozo Nepe“ care, afirmîrid că 
aceste obiective ale mișcării noa-

stre de cultdră fizică și spori nu s-at 
reflectat în? proporția cuvenită în arti 
colele apărute în presă, s-au angaja 
să sprijine, prin materialele ce vo: 
apare în viitor în ziare, vasta ac 
țiune de atragere în sport a maselo 
de oameni ai muncii de la orașe ș 
sate. O serie de activiști sportivi pre 
zenți în sală au luat cuvîntul pentri 
a arăta ce ajutor așteaptă activul miș 
carii sportive din partea organele 
noastre de presă.

In continuare, tov. Mihai Constantin 
șelul secției organizatorice a U.C.F.S 
a prezentat principalele obiective ș 
acțiuni ale Uniunii pentru Culturi 
Fizică și Sport pe semestrul II a 
anului în curs. In încheiere, Iov. Joi 
Simion, vicepreședinte al U.C.F.S., i 
recomandat ziariștilor prezenți să tra 
teze cu atenția cuvenită problemei 
privind îndeplinirea sarcinilor trasati 
de Hotărîrea din 2 iulie 1957. 
bitornl a subliniat, de asemenea, 
cinile deosebit de importante 
revin presei sportive în lumina Ho 
tărîrilor Plenarei C.G. al P.M.R. dii 
9—13 iunie 1958.

Vor
sar
can

de vară” la scrimă
In zilele de 19 și 20 

sală de sport a școlii 
gram special de educație fizică din 
Orașul Stalin va găzdui întrecerile 
de scrimă din cadrul „Cupei de 
vară". Concursul, care este organi
zat de Federația Romînă de scrimă, 
are un caracter 
a

Farkaș, Gabriel Pop, Ladisl.au Nagy, 
Joan Mureșan ș. a. Consiliul raional 
U.C.F.S. Săcuieni, care nu a con
tribuit cu nimic la amenajarea nou
lui teren de sport, trebuie 
în viitor ajutorul cuvenit 
din această comună.

să acorde 
sportivilor

GHIȘAILIE
corespondent

iulie, spațioasa 
medii cu pro-

strict de verificare
scrimerilor noștri, în vederea în-

treoerilor din cadrul campionatelo: 
republicane. La startul concursurilo: 
vor fi prezenți numeroși scrimer 
fruntași, printre care Mureșanu, Zi- 
lahi, Csipler, Poenaru, Tudor (floretă) 
Bartoș, Mustață, Pelmuș, Istrate 
(sabie), Ciocîrlie, Burat, Baia (spadă) 
Maria Vicol, Ecaterina Orb, Marii 
Țărăngoiu- etc.

Jntrecerî interraionale și orășenești
Ain caclru! Spartacliia Jei J

Au început să ne sosească vești din Șoimii Tg. 
diferite colțuri ale țării unde au avut 
loc întreceri interraionale sau orășenești 
în cadrul Spartachiadei de vară.

VASLUI. Peste 2.000 de spectatori 
au asistat la întrecerile fazei interraio
nale organizată în orașul nostru. Au 
participat echipe din raioanele Paș
cani, Ilirlău, Tg. Frumos, Vaslui, Iași 
și din orașul lași. In general, compe
tițiile au avut un nivel tehnic ridicat. 
Dispute dîrze au avut loc la handbal 

și în turneul 
rezultatele

băieți și fete, precum 
de volei, băieți. Iată 
înregistratehandbal băieți: I. C.F.R. 
Iași: 2. Com. Miroslava (raion lași) ; 
3. Progresul Hirlau ; handbal fete: J. 
Progresul Pașcani ; 2. Țesătura Iași ; 
3. Com. Miroslava; volei băieți: 1. 
Țesătura Iași; 2. Șoimii Tg. Inimos; 
3. Voința Vaslui; volei fete: 1, Țesă
tura lași; 2. Progresul Hîrlău; 3.

Prin grija Sfatului popular al raionului 23 August

Elevii de la școala elementară mixtă nr. 50 
au o frumoasă sală de gimnastică

Sala de gimnastică a școlii elemen
tare mixte Nr. 50, construită în a- 
cest an, își are povestea sa care începe 
cu mulți ani în urmă.

Vom aminti, mai întîi, un fapt care 
nu poate fi trecut cu vederea: la 
această școală, sportul a făcut casă 
bună cu învățătura, cu mult timp 
înainte de apariția ordinului Nr. 49. 
Este explicația firească a avîntului pe 
care l-a luat aici activitatea sportivă. 
In această privință profesoara de edu
cație fizică, Margareta Bondoc, ne-a 
mărturisit: „Directorul școlii, prof. 
Marin Albii, a acordat totdeauna spor
tului un larg sprijin. El s-a preocu
pat, de pildă, să asigure elevilor con
diții optime de pregătire pentru diverse 
competiții sau concursuri". Insă atunci 
cînd a fost vorba de construirea sălii 
de gimnastică lucrurile n-au mai mers 
atît de ușor, pentru că nu mai era 
vorba de bunăvoința profesorului M. 
Albu. Din păcate, școala cu propriile-i 
mijloace nu era în măsură să rezolve 
această problemă, care nu mai putea 
suferi amînare. Se impunea, deci, un 
ajutor din afară. Soluția avea să fi» 
dată de tov. Traian Predoescu, șeful 
secției de învățămînt și cultură a Sfa
tului popular al raionului 23 August, 
care, și în alte împrejurări asemănă
toare, a arătat înțelegere pentru pro
blema promovării sportului printre e- 
lcyi. Șusținmd această cauză toy. Țra-

ian Predoescu a reușit să determine 
comitetul executiv al Sfatului popular 
al raionului 23 August să acorde fon
durile necesare construirii sălii de gim
nastică la școala elementară mixtă Nr. 
50, o dorință atît de vie a elevilor.

Practic, lucrarea a început în luna 
februarie și s-a încheiat înainte de 
sfîrșituî anului școlar. Sala are di
mensiunile de 18 X 9 m. și este pre 
văzută cu toate instalațiile anexă : 
magazie pentru echipament și mate
rial sportiv, vestiare, dușuri, cance
larie pentru profesori etc. In sală ur
mează să se adapteze panouri pentru 
baschet și stîlpi pentru volei. De ase
menea, sala este prevăzută cu apara
tură completă pentru gimnastică. Dacă 
cercetezi mai îndeaproape fiecare amă
nunt al noii construcții, vei aprecia 
pasiunea pe care colectivul de cons
tructori condus de inginerii Vasile 
Ghețu și Marius Strimbeanu a pus-o 
pentru realizarea unei săli de gim
nastică atît de frumoasă, o adevărată 
lucrare de artă 1

Nu mai văzusem la lucru pe spor
tivii școlii, de la concursurile de gim
nastică din cadrul „Cupei primăverii", 
Atunci, ei au făcut dovada unor cali
tăți certe, ocupînd un loc de frunte 
înaintea multor școli cu tradiție spor
tivă. Profesoara Margareta Bondoc a 
fost lăudată pe merit pentru" buna pre
gătire a elevilor ei. I.a festivitatea d» 
inaugurare a sălii, elevii șepții ati fă-

cut din nou dovada talentului și a 
bunei lor pregătiri. Iată de ce nu în 
cape nici o îndoială că acum, cînd 
au la dispoziție o bază sportivă bine 
utilată, ei vor reuși să-și purtă și mai 
bine în valoare calitățile manifestate.

t vara
Framos; oină: 1. corn.

Andrieșeni (raion Iași) ; 2. corn. Les
pezi (raion Pașcani) ; 3. coin. Zăpo- 
deni (raion Vaslui).

A. HERȘC0V1CI, corespondent

CONSTANȚA. — Întrecerile fazei 
pe oraș a Spartachiadei au constituit 
un important eveniment pentru viața 
sportivă a orașului nostru. Prin nu
mărul de concurenți și prin buna lor 
pregătire, s-au evidențiat colectivele Fa
rul, Petrolul și Poștașul. I.a concursul 
de atletism au participat 41 de concu
renți, dintre care s-au remarcat: Con- 
stantin Nicolau (Farul) — greutate 
1170 m.; M. Co jocarii (Constructo
rul) — lungime 5,59 m. ; 1. Manginrea 
(Șc. de tineret) — înălțime .1,60. /

Concursul de tir a fost domin 
sportivii colectivului Tomis. I.a fi 
întrecerea a fost cișiigată de J. Lu'țchi 
(Tomis) cu 43 de puncte, iar Ia fete de 
Cornelia Ghica (Tomis) cu 41 de punc
te. Im fel de interesante au fost și în
trecerile de popice, care au 
concurenți și 12 concurente, 
locuri au revenit sportivilor 
ceanu (Panificație) 262 p.d. și Ecate
rina Vențel (Feroviarul) 166 p.d.

Atît turneul de volei cit și cel de fot
bal au stirnit un deosebit interes. Din 
cele 14 echipe de fotbal s-au evidențiat 
formațiile Rapid, Tractor și Textila. Ila 
volei s-au întrecut 24 de echipe, din
tre care 7 feminine. Mai bine pregătit» 
s-au arătat a fi echipele masculine Fa
rul și Petrolul.

reunit 17 
Primele 

P. Vrîn-

DECEBAL TOCA, coresp.

arată sala de gimnastică a școlii elementare mixte Nr. 50, 
struită in primul semestru al acestui an, cu sprijinul Sfatului popular al 
raionului 23 Afigușțh

Ladisl.au


Sugestii Ia o formulă
Jtf» i:

de campionat
în aceste săptămini fe-

la campionatul repu-

corespunde 
de ce. La 
în ce mai 
lor depă- 
iar valoa-

Se știe că 
derațiile pe ramură de sport își des
fășoară munca de ‘punere la punct 
a regulamentelor diferitelor competi
ții. Tocmai de aceea ne-am gîndit să 
venim cu unele sugestii menite să 
sprijine această muncă. Ne referim, 
în primul rînd, 
bfican individual de lupte clasice. Pă
rerea noastră în această privință este 
că faza finală nu mai 
scopului urmărit. Și iată 
această etapă vin din ce 
mulți concurenți, numărul 
șind cu mult cifra de 100, 
rea lor — așa cum s-a văzut — nu 
e apropiată.

O participare atît de numeroasă 
presupune pe de o parte serioase 
greutăți organizatorice, financiare, iar 
pe de alta — dată fiind valoarea di
ferită a concurenților — un nivel 
tehnic necorespunzător al competi
ției. S-a văzut, că nu toate localită
țile au posibilități organizatorice. La 
Lugoj, aceste greutăți au fost foarte 
greu rezolvate (în special cazarea). 
In plus, la un număr mare de con
cur enți trebuie mobilizat un nirmăr 
însemnat de oficiali (arbitri, delegați 
de grupări etc.), iată deci o chel
tuială importantă, care ar putea fi 
evitată.

Am vorbit de valoarea neomogenă 
a concurenților care duce la scăde
rea nivelului concursului. Mai sînt 
însă și alte aspecte. Unul din aces
tea a fost scos în evidență cu prile
jul unei recente analize a finalei 
campionatului republican de lupte de 
fa Lugoj. Ne referim Ia cedarea de 
către unii concurenți a unor meciuri 
către adversarii lor, în scopul de a 
le ușura acestora drumul către titlu. 
Practica aceasta incorectă este folo
sită cînd este vorba de concurenți a- 
parținînd aceluiași club sau colectiv 

care participă la aceeași categorie, 
sfîrșit, a mai ieșit.în evidență și 

un alt aspect negativ și anume pre
zența unui însemnat număr de plim
băreți (fie ca însoțitori, fie ca par
ticipant, care însă dau bir cu fugi
ți după prima zi de concurs).

Pentru a se evita aceste aspecte 
negative, 
faza 
ca 
numai cei calificați din 
precis, sîntem de părere 
să fixeze un număr de 
pildă) în care să se întreacă cam
pionii de regiuni ai zonei respective, 
plus luptătorii de categoria I și 
maeștrii sportului, împărțiți în așa fel 
îneît întrecerea să fie cît mai echi
librată.
serie
tea fi organizate în condiții mult mai 
fo'ne,

te.
La sugestiile de mai sus adăugăm 

propunerea delegării unor arbitri neu
tri, care să nu aibă nici o legătură 
cu colectivele participanților.

ar fi bine să se revină la 
intermediară de zonă, urmînd 

la întrecerea finală să participe 
zone. Mai 

ca federația 
zone (4 de

In felul acesta s-ar evita o 
de cheltuieli, întrecerii: ar pu-

iar valoarea concursului ar

PROGRAMUL

(Urmare din pag. 1) 

iîrziu, în turneul pentru tineret de la 
Moscova, Țiriac, după două victorii,— 
ntt a găsit suficientă forță să cîștige 
măcar un set învinsului său de la 
București, Potanin. Același lucru se 
poate, spune și de D. Viziru care s-a

Joi 17 iulie, ora 16: R.P. Roniînă— 
l Elveția: D. Viziru — Bertschinger 

(teren II), Tiriac —-, Spielmann 
1 (1), Serester, Tiriac — Spielmann, 

Bertschinger (I); R.P. Ungară —
> Franța: Madai — Vaubrun (III), 
• Kadar — Bresson (IV), Balasz,
> Tomcsanyi — Bresson, Renavand 
,(111).

Vineri 18 iulie, ora 16,30: R.P. 
, Romînă — Elveția: D. Viziru — 
Spielmann (I), în continuare, Ti- 

, riac — Bertschinger; R.P. Un
gară — Franța: Kadar-Vaubrun 
(III), în continuare Madai — 
Bresson.

omportat în mod inegal în fața lui 
ihaciev (2—0 la București, 0—2 la 
loscova). De asemenea, la „interna- 
onalele" noastre ca și la turneul de 
i Zinnovitz, tinerii noștri au trecut 
*. lingă victorii prețioase (după com- 
irtări meritorii) tocmai din cauza 
iei scăderi a puterii de concentrare

Cupa Europei se va transforma 
în Cupa Campionilor Europeni ? •••

• Arbitri romîni confirmați de F.l.P • Modificarea normelor de acordare a titlurilor mondiale 
• Schimbări în regulamentul de joc

Răsfoind ultimul buletin al federației internaționale de popice și 
presa de specialitate din străinătate, am aflat o serie ' 
noi, care interesează îndeaproape sportul popicelor din țara

noștri:

țărilor respective); 2, 
normelor de acordare â titlurilor in
dividuale de campioni mondiali 
(sînt indicii că țările participante la 
congres vor propune ca Ia campio
natele mondiale din 1959, titlurile in
dividuale să fie acordate acelora care 
realizează media cea mai mare din 
două jocuri și nu ca pînă acum cînd 
se acordau după un singur joc); 3. 
Stabilirea locului de desfășurare a 
campionatelor mondiale din 1959 
(F.l.P. a propus ca în 1959 campio
natele mondiale să fie organizate la 
Leipzig. Răspunsul forului de specia
litate din R.D.G. nu este încă cunos
cut, dar după toate probabilitățile el va 
fi favorabil deoarece FJ.P. a stabilit 
ca viitorul său Congres din 1959 — 
să aibă loc tot la Leipzig); 4. Alcătu
irea calendarului internațional pe vi
itorii cinci ani; 5. Acordarea titlurilor 
de arbitri internaționali. (Din țara

pe care le comunicăm și cititorilor

• Ediția 1958 a „Cupei Europei” 
se va organiza între 5 și 7 septem
brie la Munchen (R.F.G.). Fiecare 
țară poate participa cu cite o echipă 
feminină și una masculină, formate 
din cite 6 jucătoare și respectiv ju
cători. Probele sînt; 100 bile mixte la 
fete și 200 bile mixte la băieți.
• In ajunul începerii „Cupei Euro

pei" va avea loc la Munchen con
gresul federației internaționale. Tu
turor federațiilor afiliate la F.l.P. li 
s-a trimis cîte un material documen
tar asupra problemelor ce vor fi dis
cutate la acest -congres, între 4—5 
septembrie. Totodată a fost trimis 
și proiectul ordinei de zi care cu
prinde: 1. Organizarea viitoarei ediții 
a „Cupei Europei" (se pare că fe
derația internațională intenționează 
să transforme această competiție in- 
ter-țări intr-o Cupă a echipelor care 
an ciștigat campionatul național al

In ultimul timp, arbitrii noștri de 
fotbal au fost des solicitați pes
te hotare, mai ales la jocurile 

„Cupei Dunării". Pe rînd, P. Kroner, 
M. Cnițcscu, T. Asztates, M. Popa, 
Șt. lonescu, E. Bucșa, St. Mataizer 
și alții au fost clemați să conducă 
importante meciuri internaționale. In 
general, ei și-au făcut datoria. In 
cele mai multe cazțiri și-au atras 
bunele aprecieri ale presei sportive 
și ale specialiștilor din țările în 
■care au arbitrat De pildă, după 
prima ediție a finalei „Cupei Du
nării", Steaua roșie Belgrad — Ruda 
llvezda Brno disputată la Belgrad, 
ziarele iugoslave de sport au apre
ciat ca foarte bun arbitrajul prestat 
de brigada P. Kroner—AL Cruțescu,—

Educarea
pe drumul construirii social ismu-

ÎVouiăți în sportul popicelor

de lucruri 
noastră și

Modificarea

dovedesc 
la bunul

Rolul acesfo 
reduce Ia 
lin nsnect 

acela al informării antrenorilor 
în general, tehnicienilor noștri

E. Bucșa. Ne bucură asemenea apre
cieri elogioase la adresa arbitrilor 
noștri, care — astfel — își ’ 
valoarea și contribuie direct 
renume al sportului nostru peste ho
tare.

Rolul acestor arbitri însă, nu se 
reduce la numai atît. Mai este 
un aspect, la fel de important: 

acela al informării antrenorilor și, 
în general, tehnicienilor noștri asu
pra fotbalului din țările unde arbi- ,---- . -----.5 vadă

e- 
joc 

teh- 
pe 
lor

trează. Arbitrii au ocazia să 
evoluînd și chiar antrenîndu-se 
chipe străine bune, din al căror 
rețin elemente, noutăți de ordin 
nic și tactic, care pot interesa 
antrenorii noștri, pentru valoarea 
practică sau documentară. De âceea,

raio- 
etc.

patriotică
,prin muncă voluntară a casei 
nale de cultură a tineretului
Aceste atitudini juste, sănătoase, pa
triotice, silit popularizate de orga
nizația de bază U.T.M., constituie un 
îndemn, un exemplu pentru alți tineri 
sportivi. Organizația de bază U.T.M. 
a popularizat și atitudinea patriotică 
a sportivului Nicolae Crețu, matrițer, 
jucător în echipa de fotbal a colec
tivului, autor a nu mai puțin de 16 
inovații, care contribuie la raționa
lizarea procesului de producție.

Dar aceasta nu este totul. Prin ex
cursiile întreprinse în acest an la 
Muntele Roșu, la Diham, la Cioplea, 
ca și prin excursiile ce se vor mai 
organiza în lunile august și septem
brie la cota 1500, pe litoral și pe 
Dunăre, sportivii uzinei au posibili
tatea să cunoască frumusețile pa
triei, să îndrăgească locurile pito
rești ale țării noastre. Sportivilor li 
se vorbește despre trecutul acestor 
locuri, despre faptul că ele sînt as
tăzi în stăpîiiîrea oamenilor muncii. 
Iată deci că în cadrul colectivului 
sportiv al uzinei „Klement Goilwald" 
preocuparea pentru educarea patrio
tică a sportivilor este o problemă la 
ordinea zilei, care se bucură de a- 
tenție, de o grijă deosebită pentru 
profunda ei semnificație.

fiecăreia cîts
129,35 variante 
revenind fie- 
Premiu-1 III: 

rezultate exac- 
cîte 137 lei. 

lei.
ajutorul parti- 
s-a hotărît ca 

și l-a

plata

In urma omrl.igăiii variantelor de
puse la concursul Pronosport Nr. 38 
din 13 iulie au fost stabilite următoa
rele premii ;

Premiul I : 3 variante cu 12 rezul
tate exacte revenind 
44.350 lei. Premiul II : 
eu 11 rezutate exacte, 
căreia cîte 1.234 lei, 
1.730,95 variante cu 10 
te, revenind fiecăreia 
Fond de premii 532.206

q Pentru a veni în 
cipanților din Capitală, 
plata premiilor la Pronosport 
Pronoexpres să se facă prin agențiile 
proprii Loto-Pronosport special desem
nate. In consecință pentru concursul 
Pronosport Nr. 28 din 13 iulie, 
premliloi se va face în Capitală vineri 
șl sîmbătă începînd de la ora ' 
următoarele agenții proprii :

Raionul Lenin : la agenția 1—12 din 
B-dul 6 Martie Nr. 10.

Raionul T. Vladimirescu: la agenția 
2—6 din Calea Victoriei 9.

Raionul Stalin : la agenția 3—6 din 
B-dul Republicii Nr. 5.

Raionul - - -
ta agenția 
Nr. 7.

Raionul
din Șos. _______ ,_____ ....

Raionul 1 Mal .- la agenția 6—9 din 
Șes. Ștefan eej Mare Nr. 127. 

17 la

Gheorghe Ghee>rghta-Bej :
4—3 din Piața Ilie Ptntilie

23 August la agenția 5—6 
Armatei Sovietice Nr. 3.

noastră au fost confirmați arbitrii: 
Alex. Damian (Timișoara), Eronim 
Moldoveanu și Const. Popescu ambii 
din București).

• O interesantă modificare a fost 
adusă regulamentului internațional de 
joc: pereții laterali ai spațiului de 
amplasare al popicelor trebuie să fie 
îmbrăcați cu cauciuc, de o grosime 
de 5 cm. Avantajul acestei modificări: 
în momentul intrării bilei în popice, 
cele doborîte revin din pereții cau- 
ciucați din nou în spațiu. Astfel, fie
care bilă poate da un randament mai 
mare. Această modificare va 
în aplicare la noi chiar din 
acestei luni.

fi pusă 
cursul

p. d. La toate întîlnirile s-a jucat la 
probele clasice: 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați.

TR. I.

• Și acum, iată cîte va din re-
zuitatele ultimelor întîlniri interna-
ționale: Viena-Zagreb (0 2420-2456
p. d.; Austria-R.P.U. (f) 2399-2329
p. d.; } P.U.-Austria (m) 5067-5062
p. d.; R.P.U.-R.D.G. (f) 2379-2354
p. d.; R.D.G.-R.P.U. (m) 5058-5022

sugerăm organizarea unor întîlniri 
intre acești arbitri și antrenori sau 
membri ai colegiului central de an
trenori, sau măcar întocmirea detai
lată a unor rapoarte, în care să 
împărtășească observațiile făcute la 
jocurile arbitrate, din punct de vedere 
tehnic, tactic, al orientării generale 
a fotbalului etc. Lucrul acesta este 
valabil și pentru conducătorii care 
însoțesc echipele noastre sau asistă 
la jocuri peste hotare. Cît privește 
pe antrenori, ar fi de dorit ca ra
poartele lor să fie mai ample și mai 
larg difuzate. Asemenea deplasări 
în străinătate trebuie folosite cu un 
randament mult mai mare decit pînă 
acum, în interesul fotbalului nostru, 

un bun 
fotbalistică 
întreprindă 
și Dinamo 
curînd în

su-
e 

con-
8, 

tur-

A început să devină
obicei ca în vacanța
echipele noastre să 

turnee în străinătate. Jiul 
București au revenit de 
țară, prima din R.P. Bulgaria, a doua 
din U.R.S.S.; Dinamo Cluj se află în 
U.R.S.S., Progresul București în Al
bania și Steagul roșu Orașul Slalin 
în R.D.G., în timp ce alte două for
mații se pregătesc de plecare în 
U.R.S.S.: Corvinul Hunedoara și Ra
pid II București. Asupra utilității 
unor astfel de turnee nu mai insis
tăm. Am mai scris, și azi toată lu
mea este de acord că ete au efecte 
pozitive în pregătirea și jocul fotba
liștilor noștri. Ceea ce vrem să — 
btiniem este altceva și anume: 
foarte bine că au fost luate în 
siderare și echipe de categoria 
înlesnindu-li-se efectuarea unor 
nee care — cu siguranță — le vor 
stimula în pregătire și joc. Contactul cu 
echipele străine îi va a iuta pe tecă 
lorii din „B“ să cîștige în experiență 
și maturitate și să tacă pași înser.i 
nați în ridicarea nivelului tehnic.

Mai este însă un aspect pozitiv 
care sa cuvine subliniat: pleacă în 
turneu echipe merituoase dia categoria 
B, cu o bună comportare în recentul 
campionat, echipe care au dovedit 
preocupare și seriozitate în îmbunătă
țirea jocului lor. Mergînd mai de
parte pe această linie, federația va 
crea un puternic stimulent în rindul 
tuturor echipelor din categoria B.

(P- «■)

*
onosporF

Raionul N Baicescu : la agenția 7—7 
din Calea Bahovei Nr. 193 șl

Raionul Grivița Roșie : la agenția 
8—12 din Calea Grlviței Nr. 206.

Piața premiilor la concursul Prono- 
expres Nr. 26 din 16 Iulie se va face 
la agențiile de mai sus, sîmbătă 19 
iulie de la ora 17.60.

Q Premiile în obiecte acordate pen
tru variantele eu „0“ rezultate la con
cursul Pronosport nr. 27 din 6 iulie au 
revenit următorilor participanți :

Cu cele mal multe variante cu ,/l“ 
rezultate pe același formular: o mo
tocicletă de 350 cmc. ; Teodorescu C. 
din Craiova, cu 153 variante.

O motoretă ; Ivașcu Ion din Bucu
rești, cu 144 variante.

Un frigider: Lele Alexandru din Ti
mișoara, cu 65 variante.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă :

O motocicletă de 125 cmc. : împuș
cătură Elena din Craiova.

Cîte un aragaz cu 3 ochiuri șl bute
lie : Pintai Coloman din Cluj și San
du Valeria din Constanța.

Cîte un aparat de radio „'Opereta" :

Faza republicană 
a ^oncursulu 

de potratlon nautiî
CONSTANȚA 15 (prin telefon) 

Intre 10 și 14 iulie Mamaia a g 
duit întrecerile republicane de pol 
tlon nautic, la care au participat 
prezentanți ai regiunilor Bucure 
Timișoara, Craiova, Cluj Galați. I 
giunea Autonomă Maghiară și C< 
stanța precum și ai orașului Bucure: 
Cele zece probe au prilejuit întrec 
pasionante. Dovedind o mai bu 
pregătire, echipa orașului Bucure 
a cîștigat titlul republican. Jntrei 
rile au fost bine organizate de < 
ganele centrale și locale A.V.S.A 
In clasamentul general, pe prim 
trei locuri, s-au situat: 1. Ora< 
București, 91,8 pct.; 2. region 
București 82,6 pct.; 3. regiunea 
mișoara 80 pct.

DECEBAL ȚOCA-eore:

Cu bicicleta
pînă h.Mogoșoaia

Comisia orășenească de ciclis 
București, în colaborare cu colectiv 
sportiv „Gospodării", organizează d 
minică 20 iulie fi ieșire de cicloturis 
la ALogoșoaia. Poate participa ori 
posesor de bicicletă (băieți și fete) î 
cepînd de la 14 ani, precum și cei ca 
au biciclete tandem cu două și tr 
locuri, sau de alte tipuri.

Adunarea cicloluriștilor va avea h 
în fața sediului colectivului sport 
„Gospodării" în Sir. Ion Vidu, la o; 
7, iar plecarea se va da la ora 7,3 
Sosirea se va face pe velodromul E 
narno, în jurul orei 13,30. Cu aceas 
ocazie, cicloluriștii vor asista la coi 
cursurile de ciclism de pe velodroi 
precum și la sosirea cicliștilor d 
„Cursa Scînteii".

fosta redacției
PROF. C1ULEANU, BUC.UREȘ'l 

— Sezisarea dv. qste absolut just 
Colectivul nostru redacțional vă mu 
țuniește, rugîndu-vă ca și pe. viiti 
să-i aduceți la cunoștință asemeni 
probleme. Împotriva celor vinovați t 
lost luate măsuri corespunzătoare.

DAN TRESTIANU, PLOEȘ'l 1. - 
lată formația cei mai des utilizată < 
Juventus— strămoșul Petrolului de a 
lăzi, in anul 1930, cînd a cîștig. 
campionatul țării: Lacki—Sile Gco 
gesen, Banberger—Welzer 11, Vog 
Remerii—Dobo, Melchior, Wetzcr 
Rafinski, Maior II. Dintre acești 
după cum se știe, frații VVetzer, Vog 
Remem și Rafinski activează astă, 
ca antrenori.

Oil. LEONTE, CH1TILA. - Nn an 
nici nn rost să încercăm să... ghicii 
care vor fi principalele transferuri 1; 
fotbal. Cum spune o vorbă : vom tră 
și vom vedeai La timpul potrivit vet. 
cunoaște, deci, lotul pe care îl v: 
utiliza C.C.A. în viitorul campionat 
de care nu ne mai despart, de altfel 
decît 5 săptămîni.

V. ALFANDAR1, GALAȚI. - Botvi- 
nik n-a jucat niciodată în București 
Amatorii de șah din Capitală au putfi 
vedea însă... cu ochii lor alți repre 
zentanți străluciți ai șahului sovie 
tic: Sniîslov, Toluș, Petrosian, Spaski 
Nejinedmov, Boieslavschi. Korcinoi 
etc.

DRUGEA CRISTIAN, LUGOJ. — 
Echipa propusă de dv. ar fi fost, în 
bună parte, și în vederile noastre, 
dar... meciul cu Argentina nu se mai 
joacă. Fotbaliștii argentinieni, nemul
țumiți de figura făcută în campionatul 
mondial, s-an întors direct în patrie, 
renunțînd la meciurile proiectate în 
Europa.

ION POȘTAȘUL

Ambruș Zaftan din Gherla și Neacșu 
Constantin din București.

Cîte un ceasornic de mînă „Pobeda“: 
Herbert Iohan din Sibiu; Faria Leon- 
tin din Brad; Mihăilă VasWe din Sibiu 
și Toacș-eu Niculae din Tr Severin.

In urnă au fost introduse 785 varian
te cu «,0“ rezultate.

q Vâ reamintim că și pentru con
cursul Pronosport nr. 29 de duminică 
20 iulie se acordă în continuare pen
tru variantele cu „0“ rezultate urmă
toarele premii în obiecte :

Pentru cele mai muilte variante cu 
„0“ rezultate pe același formular în 
ordine ; o motocicletă de 350 cmc.; o 
motoretă, un frigider. Prin tragere din 
urnă o motocicletă de 125 cmc., 2 ara
gazuri cu 3 ochiuri și butelie, 2 apa
rate de radio „Opereta'* * *și  4 ceasor
nice de mî-nă „Pobeda".

(Urinare din pag. 1)

torii
lui și al apărării păcii. Datorită aces
tei munci temeinice, printre sportivii 
de la „Klement Gottwald" s-a dezvoltat 
o adevărată conștiință patriotică. 
Sportivi ca strungarii Marin Avram, 
Stan Avram, și Ion Raicm, fotbaliști, 
Aurica Dinu, Ștefania Enache și Ete
rica Enache. handbaliste, aiustorul 
Jose Level, voleibal st. sînt nu numai 
muncitori de frunte, dar și in pri
mele rînduri cînd este vorba de răs
puns la apelul organizației de tineret 
de a participa la diversele acțiuni pa
triotice: economii de materie primă, 
strîngerea de fier vechi, construirea 

în momentele decisive, lipsei de fina
litate șț bolărjre în situații favorabile 
lor. De aceea, asupra acestui aspect 
relevat de jocul prestat de ei. trebuie 
să insiste Țiriac. D. Vizirii, Serester 
sau Albert în fața unor noi adversari, 
care pot li depășiți. Numai aeționînd 
cu mult calm, hotwire și energie, tio»»- 
poiunții echipei romîne pentru „Cupa 
Galea" își vor putea valorifica deplin 
calitățile și pregătirea, vor justifica 
încrederea care li s-a acordat.

Participant» străini au sosit în Ca
pitală, și ieri au susținut jocuri de an
trenament.

Adversarii noștri de țoi și vineri 
elvețienii, au deplasat pe Bruno Spiel
mann, tost campion de juniori în 1956 
și pe Heinrich Bertschinger. campionul 
din ultimii doi ani la aceeași categorie. 
Ei sînt și cîștfgătorii titlului la dublu 
pe 1956 și 1957. Anul acesta au învins 
reprezentativa de tineret Monaco cu 
5—0 și Bavaria cu 10—5. R. P. Un
gară este reprezentată de Qyttla Ua- 
lasz (mezinul echipei, 16 ani. cîștigă- 
torul turneului primilor zece tineri te- 
nisincni maghiari) Zoltan Madai, Bndre 
Radar și Zsolt Tomcsanyi. In fine 
franța se prezintă în concurs cu A- 
lain Bresson, Michel Vatibrtin și Jac
ques Renovând.

Jocurile se dispută pe TERENU
RILE CLUBULUI PROGRESUL. 
BUCUREȘTI (str. Dr. Staicovici), 
fiecare intîlnire conținînd patru me
ciuri de simplu și un dublu. Învingă
torii primelor două zile Se vor întîini 
sîmbătă și duminică pentru desemna
rea cîștigătorului seriei.

Pronoexpres : La tragerea din urnă 
a concurs'ului Pronoexpres nr. 26 din 
16 iulie au fost extrase următoareile 
numere : 6 17 34 39 48 23

Numere de rezervă : 7 41.
Fond de premii: 854.077.
Nu neglijați depunerea buletinelor ța 

concursul Pronosport nr. 29 de dumi
nică 20 iulie.

*) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.



deschiderea Congresului Mondial
pentru dezarmare 

i colaborare internațională
STOCKHOLM, 16 (Agerpres). — 

orespondență specială :
La 16 iulie ora 12 s-a deschis la 

tockholm, în marea sală „Eriks- 
ilshallen” Congresul Mondial pentru 
ezarmare și colaborare internațio- 
ilă. La dezbateri participă peste 
200 de delegați din aproximativ 70 
e țări ale lumii. Sînt prezenți de a- 
smenea numeroși observatori și in- 
itati. In sală se află personalități 
unoscute opiniei publice mondiale 
a prof John Bernal (Anglia), poetul 
lazim Hikmet (Turcia). James En- 
icott (Canada). Rameshwari Nehru 
India), Kaoru lasui (Japonia) si al- 
i. Tribuna este împodobită cti flori 
i lozinci, care cheamă forțele păcii 
in întreaga lume la unitate pentru 
reîntîmpinarea războiului. Pretutin- 
leni se văd afișele lui Picasso con- 
acrate Congresului.
In aplauzele puternice ale nartici- 

anților a fost ales Prezidiul Congre- 
ilui. Printre membrii Prezidiului fi
ltrează: N. Tihonov, A. Surkov, I. 
hrenburg (U.R.S.S.), Go Mo-jo (R. 

’. Chineză), prof. J. Bernal (Anglia), 
'ierre Cot, Eugenie Cotton (Franța), 
sabelle Blume (Belgia), James En- 
icott (Canada), Saifuddin Kitchlew, 

b-meshwari Nehru (India), Si- 
Abbas (Indonezia), prof.

(Japonia), lusef Es-Sibai 
de Solidaritate al țărilor

l-na 
adjuddin 
Hirano 
'Consiliul
ifro-asi atice), Mihail Ralea (R.P.R.) 
>i alții

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
ie Arthur Lungkvist, vicepreședinte 
il Consiliului Mondial al Păcii.

Safutind pe delegații la Congres 
minele opiniei publice suedeze el 
>pus printre altele: Este posibil 
Intre noi să existe unele deosebiri
ceea ce privește înțelegerea drumuri
lor spre realizarea unei largi colabo
rări internaționale. Este însă foarte 
important că ne-am întrunit aici, 
deoarece numai astfel putem scoate 
in evidență acele elemente comune 
care ne unesc pe toți în năzuința 
spre pace.

PF SCURT
ATLETISM

O Atletul R. Detlef 
a stabilit -un nou re
cord al R. D. Germane 

200 ni. plat, cu timpul

australian

in proba de
21.1 sec. In ace ași concurs, desfășurat 
la Erfurt, ștafeta feminină 
iu. alcătuită din Stubnick. 
Sadaii si Mayer a realizat 
timp de 45.5 sec.

• La Dublin, alergătorul 
Albert Thomas a realizat un nou re
cord mondial în proba de 3 mile (4828 
iii ) cu timpul de 13:10.8. Vechiul re
cord era d» 13:14,2 
lliaros (O P

BASCHET

i
de 4X100 
Birkemyer, 
excelentul

și aparținea lui 
Ungară). (Agerpres)

• A luat sfîrșit 
campionatul de bas
chet al U.R.S.S. Și în 

de campioană a fost cu-acest an. ut ul
ecrit de formația Casei Ofițerilor din 
Ri,ra. care s a doved t superioară celor
lalte 11 echipe participante. In ultimul 
joc. baschetbaliștii din Riga au dispus 
de echipa Kalev Tartu cu scorul de 
87—’’0 (Agerpres).

rimcM • Ultima etapl a 
tlLLloM turului ciclist al R.D.

Germane s-a desfășu
rat pe distanța Riesa-Bcrlin (196 
km.) și a fost cîștigată de Gustav 
Schur în 5 h 33 min. 11 sec. In cla
samentul final al competiției, pe pri
mul loc s-a clasat rutierul Erich Ha
gen (R.D. Germană) urmat pe locul 
doi de compatriotul său Gustav 
Schur. (Agerpres).
• Etapele din munții Alpi ale Turu

lui Franței n-au putut desemna un lider 
autoritar Dnn*  plana Qnn.nr:-»--.«nn 
(165 km.), cîștigată de Bahamontes, 
tricoul i albei) continua- sa ■- ■ : <>i 
posesia francezului Geminiani. Dar în 
etapa de ieri (Brianțon — Aix Ies 
Bainș, 222 km) cîștigată de Gaul (Lu
xemburg) în 6h 9 min. 10 sec., francezul 
a retrogradat pe locul 'iot, primul fiind 
acum italianul Favero, iar Gaul al 
treilea — toți la diferențe de timp mai 
mici de 1 minut. Pînă la sfîrșitul com
petiției mai sînt trei etape. Turul ajun- 
gînd sîmbătă la Paris.

Duminică pe Stadionul 
Republicii

La sfîrșitul acestei săptămîni are 
loc un eveniment sportiv care stîr- 
nește un justificat interes în rînd''* 1 * * * * 6 
iubitorilor hocheiului pe iarbă. I 
vorba de meciul cu reputata repîv 
zentativă a R.P. Polone. Meciul va 
avea loc duminică 20 iulie ora 18 pe 
Stadionul Republicii din Capitală. 
In continuare, jucătorii polonezi vor 
evolua sub titulatura de selecționata 
orașului Poznan, la Gheorghieni (24 
iulie) și Oradea (27 iulie)

Valoarea hocheiștilor oaspeți este 
confirmată de evoluțiile reprezentati
vei țării prietene în ultimii ani. La 
Olimpiada de la Helsinki (1952), e- 
chipa R. P. Polone a cucerit locul
6. Trei ani mai tîrziu, cu prilejul 
Jocurilor sportive internaționale prie
tenești de la Varșovia, echipa po
loneză s-a clasat pe locul II. după 
naționala Indiei, iar anul trecut la 
jocurile de la Moscova, ea a cucerit 
primul loc. Aceste rezultate sînt ex
plicabile, avînd în vedere larga dez
voltare a acestui sport în R.P Po
lonă, unde hocheiul pe iarbă are o 
vechime de 35 de ani și o dezvo1 
de masă, Formația oaspe are, deci, au
avantaj asupra echipei noastre care, 
mai tînără și fără o prea mare 
experiență a jocurilor internaționale
va avea duminică prilejul să în
vețe, jucînd cu o echipă valoroasă.

Fără îndoi'lă însă că nu va fi 
vorba de o simplă demonstrație. Să 
nu uităm că anul trecut, formația 
poloneză CWKS a învins selecționata 
Bucureștiului cu un scor destul de 
strîns — 4—2, iar în meciul revanșă 
hocheiștii noștri au cîștigat la Poz
nan cu 3—1. Acest lucru ne face 
să sperăm într-o comportare onora
bilă a jucătorilor noștri care, fără i 
se lăsa intimidați de renumele par 
tenerilor lor, trebuie 
toată energia pentru 
mai bun.

stria. Danemarca, Republica Arabă U 
nită participă cu cile 7 luptători, Fin 
landa, Franța și R.D. Germană cu cit
6 luptători. Iran cu 5 luptători, Grecie 
Olanda și Israel cu cite 4 luptători, ia 
Belgia cu 3 luptători.

Cu o zi înainte de începerea câmpie 
natelor va avea loc Congresul Fedi 
rației Internaționale de lupte.

întrecerile sînt așteptate cu mult it 
teres de iubitorii acestui sport. Cei 
rnai importante partide vor Ii televizai 
și retransmise în 19 țări. Numero: 
specialiști din diferite țări vor asisl 
la campionate.

Diirm * Selecționata Fran-RUGdI ței și-a început tur
neul în Africa de Sud. 

In primul meci desfășurat la Salls- 
burry, francezii au întrecut selecțio
nata Rhodesici cu 19—0

Pentru pace trebuie luptat. Ce-i 
drept, există oameni care, cu toate că 
nu doresc izbucnirea unui nou război, 
au o atitudine rece și lipsită de în
credere față de mișcarea partizanilor 
păcii considerînd că ea se pronunță 
pentru o pace avantajoasă Răsăritu
lui și dezavantajoasă Apusului. Lu
crurile nu stau însă astfel. Sîntem cu 
toții conștienți că pacea trebuie să se 
întemeieze pe voința liberă a mase
lor largi populare atit din Răsărit cît 
și în Apus. “ 
noastră să 
mai largi 
răspunderii

în mo
sc acumulează 
în masă care 
marilor valori 
pacea consti-

De aceea este de datoria 
trezim în naturile ce’e 
ale populației conștiința 
pentru menținerea păcii, 

să o transformăm intr-o forță capa
bilă să învingă șovăielile provocate 
de neîncredere. Intr-adevăr, 
mentu, de față, cînd 
arme de exterminare 
pr.nejduiesc existența 
spirituale și materiale, 
tuie unici alternativă posibilă.

Să facem, așadar, tot ce e cu pu
tință pentru a dovedi tuturor că cau
za păcii este mai presus de divergen
țele generate de existența sistemelor 
politice și economice diferite, să ară
tăm că năzuința spre colaborare poa
te sfărîma barierele artificiale create 
de „războiul rece”.

A luat apoi cuvîntul senatorul su
edez Bertil Mogard, care a subliniat 
necesitatea dezarmării în vederea ri
dicării nivelului de trai și înlăturării 
primejdiei războiului.

în Lucrările Congresului continuă.
a ________________________ 

ca 
in

Canotori din 5 țări se întrec în
de 
în

După concursul internațional 
caiac-canoe, Snagovul găzduiește 
ccpînd de mîine după amiază o nouă 
mare competiție internațională, de ca
notaj academic de asta dată: „Regata 
Snagov”. Această întrecere — care în 
prima sa ediție, disputată anul tre
cut, a cunoscut un apreciabil succes 
— reunește la start echipaje de schit 
2+1, 4+1 și 8+1 din cinci țări: Re
publica Arabă Unită, R. D. Germană. 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria și R. P.

eu-
au- 

a- 
bun 

de

Rominâ. înainte de campionatele 
ropene care se vor desfășura în 
gust la Poznan (R. P. Polonă), 
ceasta competiție reprezintă un 
prilej de verificare a echipajelor 
schit cu cîrmaci. Rezultatele ce se 
vor înregistra în aceste zile vor per
mite concluzii interesante asupra sta
diului de pregătire și chiar a șanse
lor diferitelor echipaje la întrecerile 
de la Poznan De aceea, oaspeții au 
deplasat loturi foarte valoroase, fapt 
de care ne-am convins stînd de vorbă 
cu antrenorii, la sosirea lor.

„Am deplasat la București echipa
jele Voros Meteor — ne-a declarat 
ieri dimineață Dr. Giiroczi Karol, se
cretarul general al federației maghia
re de canotaj*academic,  conducătorul 
delegației. Ele au participat acum 
două săptămîni la un concurs inter
național la Berlin, alături de echipaje 

Cam pionatele republicane
de decatlon și pentatlon

Sorin loan și Antoaneta Dragomirescu conduc după prima zi
întrecerile din cadrul campionatelor 

republicane de probe combinate (de
catlon bărbați și pentatlon femei) au 
început ieri dimineață pe Stadionul 
Republicii. La decatlon sînt înscriși 19 
concurenți. După prima zi. de concurs 
conduce Sorin loan (C.C.A.) cu 3.375 
p (100 m — 11.6: lungime — 7,1b; 
greutate — 10,91; înălțime — 1,831
400 tn — 54,9). Al doilea este Alexan
dru Dincă (C.F.R. Cluj) cu 3.189 p 
(11,5 — 6,29 — 11, 02—1,74 — 52,6). 
iar al treilea Ion Mesaroș (C.F.R. Ti
mișoara) cu 3.142 p (11,5 — 6,29 
— 9,86 — 1,74 — 51,9). Constantin Dră- 
gulescu (T.C.H.) ocupă locul 4 cu 3.081 
p (11,7 — 6,18 — 12,75— 1,71 — 55,0). 
Metodic Trandafilov (Pipamo Buc.), 
campionul anului trecut, se află
camdată pe locul 5 cu 3.020 p (11,8

I. Stoica (Voinfa) a cîșfigat etapa a lll-a
S1BIU 16 (prin 

misul nostru'). — 
măsurat semietapa 
Șercaia, desfășurată individaal contra 
cronometru. Dar această scurtă dis
tanță a fost suficientă pentru a mo
difica în întregime configurația clasa
mentului, stabilită în prima zi, după 
o dispută de peste 160 km. Cicliștii 
care au schimbat înfățișarea părții su
perioare a clasamentului, nu sînt însă 
beneficiarii unei simple întîmplări. Ei 
au meritul de a fi dovedit în senii- 
etapa contracronometru o pregătire 
superioară, multă voință și dorință de 
a învinge. După părerea noastră, este 
bine că s-a introdus îri itinerariul 
„Cursei Scînteii” proba contracrono- 
rnetru, deoarece ea este o foarte bună 
posibilitate de a cunoaște valorile, 
de a face o departajare a concuren- 
tilor care s-au dovedit egali în lupta 
din pluton.

De la Orașul Stalin la Șercaia. C. 
Dumitrescu a făcut o cursă excepțio
nală, depășind încă de la început pe 
eîțiva din cei care plecaseră cu 1, 2, 
3 sau chiar 5 minute înaintea sa (G. 
Moiceanu, D. Munteanu. I. Stoica 
ș.a.). Acoperind distanța de 48 km. 
în lh 12:09,0 (medie orară 40 km.), 
pe un traseu cu profil muntos, 
Dumitrescu a cucerit primul loc în 
semietapă, în etapă și în clasamentul 
generat.

Dar, tot această semietapă ne-a mai 
relevat un aspect: acela că Dumitrescu 
dispune de resurse mari, de care se 
folosește însă numai sporadic, și nu 
întotdeauna cu convingere și elan.

Revelația cursei este însă, fără dis
cuție, tînărul lăcătuș-mecanic Matei 
Scherg (Partizanul Roșu Orașul Stalin), 
care înainte de a împlini un an de 

C.

din U.R.S.S., R. P. Polonă și R. D. 
Germa-ă. Rezultatele lor au fost bu
ne (locul I la 2+1 și 8+1 și locul 
II la 4+1) ceea ce ne face să spe
răm că și la Snagov vom obține o 
performanță de valoare. Din lot fac 
parte, printre alții, Honthy, Kemeny, 
Muntean, Bedekovics, Barabas. Do- 
bay. Wagner etc.".

Tot ieri, după amiază, un avion al 
Lufthansei i-a adus pe canotorii din 
R. D. Germană. Abia intraseră însă 
în aerogara și iată că-și face apariția 
un nou avion, una din păsările ar
gintii ale Tarom-ului. Era avionul 
special care-i aducea pe canotorii din 
Republica Arabă Unită. Astfel că în 
holul aerogării s-au întîlnit cele două 
reprezentative și în scurtă vreme cît 
au durat formalitățile vamale, s-au și 
legat primele prietenii. Firește că și 
noi am profitat de ocazie, pentru a 
lua cîte o scurtă declarație antreno
rilor respectivi. Mai reținut Arno 
Bergeman, antrenorul „optului" 
man, s-a rezumat să-i ț-—— 
sportivii săi, membri 
TSC-Oberschoneweide. 
echipaje, a completat el, aparțin 
bului Dinamo Berlin. Cît despre 
nosticuri... reveniți după probele 
minatorii, cînd ne vom cunoaște 
bine adversarii”. In schimb antreno-

i“ ger- 
prezinte pe 
ai clubului 

Celelalte două 
clu-
pro- 
eli- 
tnai

— 6,52 — 10,37 — 1,71—54.1). A! 
6-lea în clasament este Ion Vorovenci 
(C.S.U. Buc.) cu 2.919 p (12,0 — 6.47
— 12,59 — 1,68 — 57,3).

La pentatlon participă 8 concurente. 
După 3 probe, pe primul Ioc se află 
Antoanefa Dragomirescu (Rapid Buc.) 
cu 2.210 p (greutate — 9,87: înălțime
— 1,46; 200 m — 27,6). Pe locul 
doi, Ia o diferență de numai 5 p se 
află Sanda Grosu (TCH) cu 8,68— 1,46
— 26,5. A treia este Claudia Simio- 
nescu (Metalul M.I.G. Buc.) cu 2.052 
p (9,30 — 1,30 — 26,6'). iar a patra 
recordamna țării, Silvia Băltăgescu 
(Metalul M.I.G. Buc.) 2.023 p (8,49,
— 1,34 — 26,8).

întrecerile continuă astăzi dimineață
deo- ■ de la ora 10 și după amiază de la ora 

16.00.

In clasamentul general conduce C DUMITRESCU
telefon de la tri-
48 de km., atît a

©rasul Stalin—

se confirmă că ti- 
uneori chiar mult 

cu alergătorii con-

semietapa Orașul

5.

cînd face ciclism, dovedește talent și 
o excepțională voință. Matei Scherg 
(antrenor M. Ștefănescu) a ocupat, 

după cum se știe, locul III în prima 
etapă și locul V la contra-timp, îna
intea unui grup masiv de cicliști con- 
sacrați. De altfel, 
neretul este egal, 
mai bun, în lupta 
sacrați.

CLASAMENTE:
Stalin—Șercaia (48 km. confracrono- 
metru):l. C. Dumitre scit (C.C.A.) lh 
12:09; 2. R. Klein (C.C.A ) lh 15:35;

3. D. Munteanu (Dinamo) lh 15:44:
4. N. Pelcaru (Voința) lh 16:09: 5
M. Scherg (Partizanul Roșu Orașul 
Stalin) lh 16:35; semietapa Șercaia— 
Sibiu (91 km. — plecare în bloc): 
1. N. Pelcaru (Voința) 2h 19:13; 2. 1 
Hora (Dinamo) 2h 19:16: 3. Șt. Pore- 
ceanu (C.C.A.): 4. I. Constanfinescu 
(Progresul): 5. Gh. Calcișcă (Di
namo) toți același timp cu 1. Hora. 
Clasamentul 
Sibiu (139 
(C.C.A.) 3h 31:25: 2. R. Klein (C.C.A.) 
3h 34:51; 3. N. Pelcaru (Voința) 3h 

34:52; 4. D. Munteanu (Dinamo) 3I>
35:00; 5. 1. Vasile (C.C.A.) 311 36:14.

Clasamentul, general dună două
etape: 1. C. DUMITRESCU (C.C.A.)
8h 10:37; * ~ ' j........ ..
14:03: 3. D. Munteanu (Dinamo) 8h
14:12; 4.
5. A. Șelarii (Dinamo) 8h 16:01.

★
Cluj 16 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Cu toate că a fost mai lungă 
(175 km.), și s-a desfășurat pe o căl
dură caniculară, etapa a IlI-a, Sibiu- 
Cluj, a fost foarte animată și aceasta 
datorită, în special, cicliștilor tineri. I. 
Braharu, I. Stoica, C. Moiceanu, Al.

etapei Orașul Stalin—
km.): 1. C. Dumitrescu

2. R. Klein (C.C.A.) 8h

I. Vasile (C.C.A.) 8h 15:26;

începând de mâine»

Regata Snagov"II
ml Edmundo D’Angelo a fost mult 
mai volubil: „Am deplasat un lot de 
19 -vîslași. selecționați cu multă aten
ție în cadrul unor competiții anterioa
re. Ei fac parte din cluburile Forțelor 
Armate, Poliției și Universității din 
Cairo. Deși fără prea multă expe
riență internațională, sportivii noștri 
— în majoritate campioni ai R.A.U. 
pe 1958 — au speranța că se 
clasa onorabil și, in 
învăța 
ei, ca 
lui de 
Ahmet
Melhati, au participat anul trecut la 
Jocurile de la Moscova și au dovedit 
apoi cît de utilă este o competiție in
ternațională pentru îmbogățirea cu
noștințelor sportive”.

Singurii canotori despre care, deo
camdată, nu putem da nici un amă
nunt, sînt cei bulgari. Și aceasta 
pentru simplul motiv că... ei urmează 
să sosească abia azi dimineață.

Țara noastră participă la întreceri 
cu cîte două echipaje la fiecare probă. 
Aceste echipaje sînt alcătuite în gene
ral din vîslași de la cluburile C.C.A. 
și Dinamo București. Nu vor lipsi ca
notori cimoscuți ca: Ștefan Pongratz, 
Radu Nicolae, St. Knrecska, Carol Ve
res, Ion Boicu, I. Bulugioiu, A. Kiss. 
Tudor Bompa. I. Petrov etc. De pregă
tirea lotului s-au ocupat antrenorii l'r. 
Cerhati și Zoltan Benedek.

După cum se știe, finala fiecărei 
probe se va disputa pe patru culoare. 
Acest lucru face necesar ca cele șase 
echipe participante să-și dispute elimi
natorii și recalificări. Probele elimina
torii încep mîine, vineri, după amiază, 
de la ora 17 urmînd ca recalificările 
să se desfășoare sîmbătă iar finalele 
duminică

vor 
orice caz. vor 

multe. De altfel, unii dintre 
Ibrahim Atal, strocul echipaju- 
8+1, Ibrahim Abd el Halim, 
Hamdi, Mahmud Aii. Salem

Luptători din 23 țări 
la campionatele mondiale de lupte clasici

ediție a campionatelor 
de 
la 

iulie.

va
25

lupte clas'ce 
Budapest! între 

Cu acest prilej se

A IV-a 
mondiale 
avea loc 
Și 28 
vor întrece în capitala R.P. Ungare, 
cei mai buni luptători din lume. Nu
mărul țărilor înscrise se ridică la 23. 
Iată țările și numărul de luptători par
ticipant la campionatele mondiale de 
la Budapesta : U.R.S.S., R.P. Romînă, 
R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, Italia, Suedia și 
Turcia și-au anunțat echipe.complete (8 
luptători pentru fiecare reprezentativă), 
Iugoslavia, Elveția, R.F. Germană, Au-

In „Cursa Scânteii44

Mitroi, D. Glodea, M. Scherg, V. Sie- 
gler, V. Dobrescu, C. Baciu au dovedit 
o energie inepuizabilă reușind să do
mine, în general, etapa. De altfel, vic
toria finală a revenit unui alergător 
tînăr; I. Stoica (Voința). C'. Dumi
trescu s-a menținut în espectativă, „ve- 
rificînd evadările” și acționînd doar 
atunci cînd un alergător apropiat de 
el în clasamentul general a încercat 
să-i pericliteze situația de fruntaș. 
Clasamentul etapei: 1. I. Stoica (Vo
ința) 4h 29:05 (timp cu bonificație: 
4:28,35); 2. C. /Moiceanu (Dinamo) 4h 
29:07 (timp cu bonificație: 4h 28:52); 
3. V. lonescu (Voința) 4h 29:39; 4. C. 
Dumitru (Progresul) 4h 29:49 ; 5. E. 
Mihăilă (Finanțe Bănci) 4h 29:49. Cu 
timpul de 4h 30:15 a sosit un pluton 
în care se aflau printre alții: D. Mun- 
feantt, " ~ 
Șerban. Clasament 
etape: 
12:40,52: 
12:44,27;
12:46,16; 4. E. Mihăi'ă (Finanțe-Bănci) 
12:46,23; -5. Gh. Șerban (C.C.A.)
12:46,30. Joi: zi de odihnă: vineri ctana 
a IV-a: Cluj — Sibiu.

C. Dumitrescu. 
general

1. C. Dumitrescu
2. D. Munteanu
3. A. Șelarii

A. Șelarii. G. 
după trei 

(C.C.A.) 
(Dinamo) 
(Dinamo)

H. NAUM

să lupte c>i 
un rezultat cî


