
dos mîinile imperialiștilor 

de pe Orientul Arab I
/ ----------------------------- ------------------ ------------------------------------------ -------------------------- -

Oamenii muncii din patria noastră înfierează 
cu profundă indignare grosolana intervenție 
anglo ** americană» cerînd retragerea imediată 

a agresorilor

Puternicele demonstrații de protest
Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romîncr

ale cetățenilor Capitalei, in
S. U. A. și Marii

fața Legațiilor 
Britanii
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Rușinoasa agresiune armată a imperialiștilor americani împotriva Li
banului a umplut de indignare întregul nostru popor. Vineri după-amiază 
mii de locuitori ai Capitalei au venit în fața Legației S.U.A. la București 
să protesteze în numele milioanelor de cetățeni ai țării noastre împotriva 
celor care prin intervenția în Orientul Arab pun în pericol pacea între
gii lumi. . , .

In coloanele de manifestanți din toate raioanele Capitalei mergeau 
muncitori, funcționari, intelectuali, studenți. Pe pancartele purtate era ex
primat protestul poporului nostru față de actul agresiv american care con
travine celor mai elementare norme ale dreptului internațional, contravine 
Cartei O.N.U.: „Jos mîinile de pe LibanI", „Jos mîinile de pe Orientul 
Arab!", „Rușine agresorilor!", „Trăiască popoarele arabe care luptă pentru 
pace, independență și libertate 1“, „Să fie imediat retrase trupele americane 
din Liban!".

Demonstranții au încercat să înmîneze membrilor legației rezoluții de 
protest adoptate în mitingurile care au avut loc vineri în diferite între
prinderi ale Capitalei. Porțile de fier ale Legației S.U.A. au rămas însă în
chise și perdelele ferestrelor trase, membrii legației evitînd să se întîlnească 
cu oamenii muncii și să primească rezoluțiile care înfierează rușinoasa 
agresiune a imperialiștilor americani.

Și după ce coloanele au început să se retragă, din rîndurile manifes- 
tanților se mai auzea : „Jos cu ațîțătorii la război", „Trupele americane să 
părăsească Libanul", „Trăiască pacea în întreaga lume". (Agerpres).

★
Exprimîndu-și profunda lor indignare față de intervenția armată im

perialistă din Liban și Iordania, numeroși locuitori ai Capitalei — delegați 
ai oamenilor muncii din întreprinderi și instituții — au demonstrat vineri 
după-amiază în fața Legației Marii Britanii la București, cerînd energic 
retragerea imediată a trupelor invadatoare engleze din Orientul Arab.

In mai multe rînduri o delegație a oamenilor muncii a încercat să 
remită reprezentanților diplomatici ai Marii Britanii rezoluțiile de protest 

(optate în cadrul marilor mitinguri de solidaritate cu popoarele arabe care 
ju avut loc în Capitală. Toate 
Nimeni, din personalul legației nu

Astăzi în „Cupa Gal ea “ la tenis

Juniorii romîni în finală cu cei francezi
Ieri: R. P. Rominâ-Elveția 5-0 și Franfa-R. P. Ungara 3-2

Numeroși amatori de tenis au fost 
prezenți joi după-amiază la primele 
întreceri din cadrul „Cupei Galea", 
Din păcate, ei au fost nevoiți să-și 
caute neîncetat un loc mai bun, deoa
rece majoritatea terenurilor clubului 
Progresul București n-au fost prevă
zute cu tribune sau bănci (pe arena 
centrală 
ciuri). In 
inaugurale 
satisfacție 
lui de la 
monstrînd 
trecut cu succes prima probă a exa-

n-au fost programate 
schimb, rezultatele 
au constituit motive 

pentru susținătorii tenisu- 
noi. Jucătorii romîni, de- 
suficientă maturitate, au

ușile Legației au rămas însă închise, 
a vrut să primească aceste rezoluții. 

(Agerpres).

protest in țarăMitinguri de
PLOEȘII, 18 (Agerpres). —
In sala de festivități a clubului rafinăriei nr. I din 

vineri după-amiază un miting de protest împotriva agresiunii imperialiștilor 
americani și englezi în Orientul Arab.

Din rindurile celor peste 1000 de muncitori petroliști participanți la mi
ting numeroși vorbitori printre care lăcătușul Ion Stan, inginerul Nicolae 
loanisie, tînărul muncitor Stelian Băcanu, au înfierat intervenția armată a 
imperialiștilor în Liban și Iordania și uneltirile lor împotriva tinerei repu
blici Irak. Tînărul muncitor Stelian Băcanu a spus între altele: „Noi, tine
rii petroliști din rafinăria nr. I, alături de tinerii cinstiți din lumea întreagă 
sintem indignați de măsurile represive îndreptate împotriva poporului libanez 
și ne exprimăm cu hoiărîre protestul față de agresiunea armată și ameste
cul grosolan al cercurilor conducătoare din Statele Unite ale Americii și 
Marea Brilanie în treburile interne ale Libanului și Iordaniei. Sîntem soli
dari cu lupta dreaptă a poporului libanez și cerem guvernului S.U.A. ca în 
cel mai scurt timp să-și retragă trupele de pe teritoriul Libanului. Popoa
rele arabe pot și trebuie să fie lăsate să-și rezolve singure problemele lor 
interne".

(Continuare în pag. 8 a)

Ploești a avut loc

PROGRAMUL ULTIMELOR 
DOUA ZILE

Simbătă, ora 16: R.P. Romină— 
Franța (finala): D. Viziru—Rena
vand (teren I), Țiriac—Vaubrun 
(II), Serester, Țiriac—Renavand, 
Bresson (I); R. P. Ungară—Elve
ția (locul III—IV): Madai—Bert- 
schinger (HI), Kadar—Spielmann 
(IV), Balazs, Tomcsanyi—Spiel- 
inann, Bertschinger (III).

Duminică de la ora 16,30: R.P. 
Romină—Franța: D. Viziru—Vau
brun (I), Țiriac—Renavand (I); 
R. P. Ungară—Elveția: Madai— 
Spielmann (III), Kadar—Bert- 
sch'nger (III).

Intîlnirile au loc, în ambele 
zile, pe terenurile de tenis Progre
sul din str. dr. Staicovici.

Tînărul jucător maghiar Rodat S-a remarcat în partidele dâsțlnîde Cit 
jucătorii francezi.

menului din „Cupa Galea“, tranșînd 
în favoarea lor, în mod categoric, dis
puta cu tinerii tenismani ai Elveției. 
Jucătorii noștri au fost mai siguri, 
au avut inițiative duse cu bine pînă 
la sfîrșit și au făcut dovada unei a- 
preciabile doze de energie. Ce-i drept, 
însă, adversarii lor, deși posesorii

unui bagaj de cunoștințe tehnice des
tul de avansate, au evoluat la un ni
vel modest, opunînd o rezistență ine
gală pe parcursul întîlnirilor.

Pe de altă parte, juniorii Franței 
sosiți la noi cu recomandări din cele 
mai frumoase, au arătat că sînt vul
nerabili în fața unui joc energic, de
cis, că nu formează încă o echipă 
perfect omogenă. Ei au produs de 
altfel singura surpriză a zilei prin 
înfrîngerea celui mai reputat repre
zentant al lor, Alain Bresson, de către 
maghiarul Endre Kadar. In schimb, 
Vaubrun și mai cu seamă dublul Vau- 
brun-Renavand au decis, prin verva 
lor, rezultatul de 2—1 în favoarea 
Franței, după prima zi.

Partidele au avut pe scurt următoa
rele evoluții:

Din activitatea clubului Metalul M. I. G.

tot mai mare, 
organizează nu- 
sportive care 
mai mare de

Activitatea tînărului club sportiv 
„Metalul M.I.G.", a celor 13 secții 
pe ramură de sport care-1 compun, 
este plină de roade. In mod firesc, 
una din problemele importante ale 
clubului o constituie atragerea de noi 
membri în U.C.F.S. Deocamdată, 
peste 300 de muncitori din întreprin
derile metalurgice ale Capitalei par
ticipă la acțiunile clubului. Există 
însă certitudinea că datorită popu
larizării activității sale sportive prin 
gazetele de uzină ale fabricilor și 
prin stațiile de radioamplificare in
teresul pentru participarea activă la 
viața sportivă va fi 
Tînărul club sportiv 
meroase manifestații 
atrag un număr tot
sportivi și de „membri susținători". 
Secția de canotaj a luat inițiativa de 
a organiza între 25—27 iulie la baza 
nautică Energo-electra de pe lacul 
Herăstrău un concurs popular de ca
notaj la care vor participa muncitorii 
metalurgiști precum și familiile lor.

Este semnificativ că atenția cadre
lor tehnice ale clubului „Metalul 
M.I.G." nu se oprește exclusiv asupra 
sportivilor fruntași. Există aci o ati
tudine plină de grijă față de echipele 
de tineret și de juniori, schimbul de 
mîine al titularilor de azi. Secția de 
rugbi, pe Ungă cele două echipe care 
activează în categoria B, mai are și 
două echipe de tineret precum și for
mații de juniori. O adevărată pepi- j 
nieră o reprezintă secția de box, ca-

cano-și secțiile de fotbal, baschet și 
taj.

Unul din cele mai importante 
tive ale clubului este educația 
nistă 
bufni
Iov. Dumitru Lazăr,
tov. Nicolae Istrate) cultivă în rîndul 
sportivilor metalurgiști dragostea pen
tru culorile clubului. De asemenea, con
ducerea clubului este decisă să curme 
orice abateri, manifestări de vedetism 
sau altele de aceeași natură. Recent a

obiec- 
comu- 

a sportivilor. Conducerea clu- 
„Metalul M.I.G." (președinte: 

vicepreședinte :

avut loc o asemenea abatere: echi
pajul feminin de canotaj academic, 
format din maestrele sportului, Stela 
Stanciu, Emilia Rigard, Magda Jifcu, 
Titina Sălceanu (toate în lotul R.P.R.) 
a refuzat să participe la campionatul 
republican în formula recomandată de 
antrenor. Puse în discuția sportivilor 
din secție, cele patru canotoare au 
fost sever sancționate de club.

Clubul sportiv „Metalul M.I.G." 
merge pe un drum bun. El a pornit 
cu pași viguroși spre afirmare.

C. R.

ZILE DE VACANȚĂ

(Foto I. MIHAICA)

R. P. ROMINĂ — ELVEȚIA 5—0

Țiriac — Spielmann 6—1, 6—2.
Reprezentantul nostru a acționat c- 
nergic de la începutul și pînă la sfîr- 
șitul meciului punîndu-și în valoare

(Continuare în pag. 7)
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rea lotului republican de alte- 
tism la sprint
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Constantin Dumitrescu continuă 
să conducă în „Cursa Scînteii“
• Simion Ariton un învingător merituos în etapa a IV-a • Duminică 

8 cicliștii vor sosi pe velodromul Dinamo.
SIBIU 18 (prin telefon de la trimi

sul nostru) — Dimineața, orașul de 
pe malul Someșului era scăldat de ra
zele soarelui torid (termometrul înre- 
gistrînd din nou peste 35 de grade). 
Spre prînz însă uriași nori negri brăz
dau cerul. Cu o oră înainte de start, 
a început să cadă o ploaie măruntă, 
spre bucuria cicliștilor care în primele 
trei etape suferiseră cumplit din cauza 
căldurii.

Ne-am așteptat în această etapă 
(Cluj — Sibiu) ca alergătorii dinamo- 
viști — cei mai apropiați de liderul 
clasamentului general — să atace vi
guros încercînd cucerirea primului loc. 
Dar C. Dumitrescu a fost supus la 
prea puține presiuni și, deci, n-a fost 
nevoit să depună eforturi mari pentru 
a-și apăra tricoul galben. Numai de 
puține ori plutonul a ieșit din apatie 
și atunci a făcut-o pentru a răspunde 
acțiunilor inițiate de alergătorii tineri, 
singurii de altfel care nu s-au mena
jat. In aceste condiții clasamentul ge
nerat nu a suferit modificări deosebite. 
Singura surpriză, plăcută de altfel, 
ne-a produs-o victoria în finalul eta
pei, realizată de tînărul ciclist Simion 
Ariton (Voința), care vine să confirme 
încăodată ascensiunea ișdțșcu^abil^ a

noii pleiade de rutieri. Pentru compor
tarea sa, merită felicitări Simion Ari
ton și, deopotrivă, antrenorul său Al. 
Someșan, cel care a contribuit la for
marea sa.

Iată acum pe scart cîteva momelile 
mai importante ale cursei: în vîrful Fe- 
leacului (cel mai dificil urcuș ai eta
pei) primul a sosit D. Munteanu, ur
mat de I. Stoica și P. Gane. Prin Alba 
lulia primul trece N. Mușa, iar prin 
Sebeș Gh. Calcișcă. După acest oraș, 
plutonul se fărîmițează de cîteva ori, 
dar se regrupează înainte de urcușul 
Apcldului.

Clasamentul etapei Cluj — Sibiu 
(175 km., medie orară 39 km.): 1. Si-, 
mion Ariton (Voința) 4h30:05; 2. V. 
Dobrescu (C.C.A.); 3. St. Poreceanu 
(G.C.A.); 4. Gh. Calcișcă (Dinamo);; 
5. N. Vasilescu (DinanTo); 6. 1. Stoica 
(Voința); 7. A. Șelarii (Dinamo); 8. 
V. Siegler (Partizanul Rosti Orașul. 
Stalin); 9. Gh. Șerban (C.C.A.); 10.1 
D. Munteanu (Dinamo) și încă un plu
ton mare, de peste zece alergători, toți 
în același timp cu învingătorul.

Clasamentul general (după patru.:
H. NAUM-/

{Continuare în fag, ££



^ResTivdlu'l Culturii și Sportului
în raionul Fălticeni

ICu cîteva zile 'în' tirmă, numeroși 
tineri din sadele și comunele raionului 
Fălticeni ran 'fost' prezenți la startul 
unor întreceri de amploare: concursu
rile din cadrul Festivalului Culturii 
și' Sportului, organizate din inițiativa 

’Sfatului popular raional.
In întîmpinarea acestui eveniment, 

[pretutindeni s-au întreprins numeroase 
jacțiuni pregătitoare, de la amenajarea 
ide scene și estrade și pînă la consfrtii- 
irea de frumoase baze sportive. Toiul, 
Uțin dorința fierbinte ca Festivalul să 
<Șe desfășoare într-un cadru cît 
isarbătoresc...

...In imediata apropiere a 
Rfcenilor se întinde pe spații 
io comună cu gospodari harnici, 
lease curate și vesele: comuna' Rădă- 
fțeni. Tineretul de aici s-a pregătit 
j pentru Festival cu multă rivnă, liotă- 
irît să ofere celor ce urmau să-i vadă 
f«in spectacol cît mai frumos. Și, în- 
rtr-adevăr, așa a și fost. Locuitorii din 
țRădășenii Fălticenilor n-au aplaudat 
inutnai frumoasele cîntece și jocuri 
țprezentate la Festival, ci au fost în- 
icîntați și de evoluția numeroșilor spor- 
‘tivi, fie că era vorba de călăreți, vo- 
lleibaliști, cicliști sau înotători. A fost 
»o zi de adevărată sărbătoare pentru 
■rădășeneni, de care își vor aduce amin- 
!te cu multă plăcere!

...Comuna Oniceni se mîndreșfe cu 
‘numeroși tineri talenlați, care au pri- 
imit cu multă însuflețire inițiativa or- 
jganizării festivalului, în vederea căruia 
is-au pregătit cu o grijă deosebită. Re- 
■amltatiil? întreceri cultural-sportive, 
»nuft apreciate, care vor constitui punc

mai

Făl- 
largi 

cil

tul de plecare în organizarea unor în
treceri similare și mai reușitei

...Am sosit pe terenul de sport al co
munei Mălini, în timp ce era premiat 
câștigătorul probei de ciclism, tînărul’ 
Mihai Potoarcă. întreceri însuflețite de 
fotbal, atletism și volei mult aplau
date de miile de locuitori ai comunei 
au completat programul sportiv.

...Noaptea s-a lăsat pe nesimțite, dar 
în toate cele 22 de comune ale raio
nului, jocul și voia bună n-au conte
nit! La Rădășeni ca și la Literii, la 
Oniceni ca și la Dolhasca, la Mălini 
ca și la Baia, festivalurile au fost ur
mate de frumoase carnavaluri.

★
Festivalul Culturii și Sportului s-a 

încheiat. Unele realizări pe care vi le 
prezentăm prin graiul cifrelor sînt 
pline de semnificație. Intr-adevăr, în 
întîmpinarea Festivalului, tineretul din 
întreg raionnl a construit nu mai pu
țin de 27 terenuri de fotbal, 37 tere
nuri de volei, 22 piste pentru trecerea 
normelor complexului G.M.A. In ace
eași perioadă s-a procurat material și 
echipament sportiv în valoare de peste 
100.000 lei. Este de semnalat totodată 
faptul că în cinstea Festivalului, a 
proape 1000 de tineri și-au trecut nor
mele G.M.A., iar alți 15.000 au fost 
antrenați în întrecerile din cadrul ce
lei de a 111-a ediții a Spartachiadei de 
vară. Un bilanț rodnic, cu care tine
retul din raionul Fălticeni are de ce 
să fie mîndru!

NEGRU LAZAR
corespondent

Cum se reflectă activitatea sportivă 
. în gazetele de perete

sie binecunoscut rolul t ?propagandistic și agitatoric pe care îl au gazetele de perete în viața întreprin- 
. ...........- majoritatea

, de popu- 
maselor dc 

domeniile

Este binecunoscut rolul propagandistic și agitatoric pe care îl au gazetele de perete în via! 
derilor și instituțiilor noastre. Printr-o tematică variată, printr-o prezentare grafică îngrijită, rr-i-z nf ha noroio îc< 'îiirirr cnnmil -frîmrl ~ i: j _  ..... • . . «gazetelor de perete își ating scopul, fiind adevărate 

larizare a metodelor avansate de muncă și a muncitorilor 
oameni ai muncii. In gazetele de perete se oglindește viața 
de activitate ale construcției socialiste.

Desigur, printre obiectivele princi- perete, 
pale ale gazetelor de perete se află 
și reflectarea activității sportive din 
întreprinderea respectivă. Pentru a 
vedea în ce măsură răspund gazetele

prins un 
temă prin 
stitutii din

tribune ale schimbului 
fruntași, de educare 

nouă, lupta

acestei sarcini, 
raid-anchetă

cîteva întreprinderi și
Capitală.

, am între- 
pe această 

in-

partidului

de experiență, 
comunistă 
nostru

gazeta

în
a 
toate

de
P.M.R. și

perete

Gazeta de perete „Entuziasmul", 
b organizației de bază U.T.M. de 
la uzina „Grigore Preoteasa" pu
blică cu regularitate articole pe 
teme de sport.

mătorul", u 
nizației de bază 
tetului de întreprindere, și 
mul", gazeta de perete a organizației 
de bază U.T.M. Dacă în prima spor
tul este reprezentat doar printr-o 
notă critică la adresa membrilor din 
colectiv care au absentat la ședința 
de dare de scamă, în schimb gazeta 
de perete a organizației de tineret 
cuprinde un amplu și interesant ar
ticol, semnat de matrițerul Ștefan 
Stan, despre activitatea echipei de 
fotbal, în care se remarcă faptul că 
toți jucătorii sînt exemplu la loeu- 

lor de muncă.
Acolo unde sportul lipsește 

din gazeta de perete
Din păcate, mai există încă unele 

colective de redacție ale gazetelor 
de perete care subapreciază rolul 
activității sportive, neglijind parțial 
sau total reflectarea acesteia în ațtt

a orga • 
a corni - 

.Entuzias-

V-ați pus vreodată întrebarea ce se 
"întîmplă cu organismul uman in tim
pul somnului? După cercetările ma- 

-rclui fiziolog sovietic I. P. Pavfov 
-și ale elevilor săi, acest lucru nu 
mai constituie o taină. Astăzi se știe 

-că, departe de a reprezenta, așa cum 
sunau explicațiile mistice, o desprin
dere a sufletului de trup, somnul

■ este în realitate o odihnă normală 
a organismului. Centrii nervoși din

:»ccarța creierului, cars
activitatea conștientă a omului, se 

««lihnesc, rămînînd în activitate doar 
cei eare guvernează funcțiile vrtale 
ale organismului: respirația, circu
lația sîngelui etc. Dar și aceste func-. 

■ții vitale sînt încetinite, deoarece în 
timpul odihnei corpul nu mai nece
sită același volum de oxigen ca în 
timpul efortului. Ca urmare, inima 

■fcatc mai încet, pompează mai pu
țin sînge, sîngele stagnează în anu
mite segmente ale corpului, respi
rația se face mai lent și prin inter
mediul unor porțiuni restrînse din 
plămîni. Musculatura este relaxată, 
în repaus total. Datorită poziției ccr- 
pului în timpul somnului, chiar și 
organele în activitate (inimă, plă- 
mîni) sînt jenate în funcția lor, din 
cauza comprimării lor prin poziția 
orizontală a corpului. După cum se 
vede, modificările activității organis
mului în timpul somnului sînt des
tul de profunde.

V-am descris toate aceste fenomene 
pentru a vă face să înțelegeți ce se 
uitîmplă cu majoritatea oamenilor hi

■ clipa în care sună deșteptătorul. Tre
ziți brusc, ei se grăbesc, să se spele, 
să se îmbrace, să înghită la repe
zeală cîteva îmbucături și... să prindă < 
tramvaiul. Nu rare ori ei ajung Ia lo-{ 
cui de muncă c.u ochii încă „cîrpiți" 
de somn și încep lucrul. Este de 
la sine înțeles ce urmări are acest 
.adevărat traumatism repetat 
reare dimineață, timp de ani 
idacă...

.■.Și cu aceasta intrăm în 
■problemei. Astăzi, cînd legile 
rdemocrat-popular ne asigură 
■gim rațional de muncă, de

dctermină

Populară Chineză au rămas pur și 
simplu impresionați de faptul că în 
fiecare dimineață, în curți, pe tera
se, în camere cu ferestrele larg des
chise. în incintele întreprinderilor și 
instituțiilor, sute și sute de mii de 
oameni, bărbați, femei și copii, tineri 
și bătrîni, fac exerciții de gimnas
tică, în ritmul indicat de crainicul 
postului de radiodifuziune.

Care este rostul acestor exerciții? 
El reiese clar din însăși scurta tre
cere în revistă a fenomenelor ce se 
petrec în corpul uman în timpul 
somnului. Este, dacă vreți, o sistema
tizare a nevoii firești pe care o sim
te orice om de a „se dezmorți" după 
somn. Cele cîteva minute de exerciții 
gradate au rolul de a aduce marile 
funcțiuni de la starea de repaus la 
cea de efort, de a aerisi plămînii — 
comprimați în " 
de a mobiliza 
în organe și 
cu patul, de a 
brele și de a 
muscular. Echilibrul ex.
din scoarța cerebrală devine specific 
stării de veghe. In acest fel, datorită 
celor cîteva minute de mișcare la cobo- 
rîrea din pat, trecerea de la re
paus la efort nu se mai face brusc. 
In plus, în cazul oamenilor cu a- 
numite deficiențe sau deformații fizice, e- 
xercițiile de înviorare, special alcă
tuite și folosind în unele cazuri și 
aparate în genul halterelor mici, re- 
soartelor etc. au o acțiune curativă.

Fără nici un fel de tendință spre 
exagerare, afirmăm că gimnastica de

timpul somnului — și 
sîngelc care stagnase 

la locurile de contact 
pune în mișcare mem- 
exersa fiecare grup 

‘ație inhibiție

înviorare are un puternic rol profi
lactic (preventiv) în lupta pentru 
sănătatea organismului, pentru pre
lungirea vieții. In cadrul unei acti
vități fizice multiple (în care se in
clude practicarea sportului, a turis
mului etc.) gimnastica de înviorare 
făcută cu regularitate, în fiecare di
mineață, fără întreruperi în zilele 
libere sau în concediile de odihnă 
și conexată cu respectarea tuturor 
celorlalte principii de igienă, duce 
la dezvoltarea unui corp armonios, 
estetic, precum și la îndepărtarea pe
ricolului unei serii de boli grave. 
Exercițiile cu caracter respiratoriu sti
mulează activitatea plămînilor și ini
mii, păstrează elasticitatea vaselor 
sanguine. Exercițiile de stimulare a 
musculaturii întăresc mușchii spate
lui, determinînd o poziție corectă a 
corpului, ai centurilor de legătură a 
brațelor și picioarelor, ai abdomenu
lui, contribuind la îndepărtarea pri
mejdiei herniilor, ptozelor și a altor 
afecțiuni dezagreabile sau chiar gra
ve.

lată deci un mijloc de păstrare a 
sănătății și de prelungire a vieții 
care vă stă la dispoziție fără a vă 
cere în schimb decît un singur... „sa
crificiu": deșteptarea cu cîteva minu
te mai de vreme dimineața și efectu
area cîtorva mișcări. Încercarea me
rită să fie făcută și sîntem siguri că 
după o săptămînă de practicare a e- 
xereîțiitor de înviorare, le veți reco
manda și altora, eu toată convin
gerea!

Printre muncitorii tipografi
La întreprinderea Poligrafică nr. 1 

sportul se bucură dc multă populari
tate. Muncitorii dc aci au îndrăgit 
cu precădere fotbalul (echipa lor s-a 
clasat pe un loc fruntaș în campio
natul orășenesc), popicele (zeci de 
muncitori mai tineri sau mai vârst
nici participă cu însuflețire la cam 
pionatele de casă care 
regularitate în pcpicăria 
întreprinderii), 
șahul (pentru care există 
optime de antrenament și concurs la 
frumosul lor club cultural-spOrtiv). 
Firește, fiecare dintre aceste spor
turi își are amatorii săi, dar există 
încă un sport care întrunește ade
ziunea unanimă: turismul. Faptul a- 
cesta îl reflectă în aceste zile și ga
zeta de perete a întreprinderii. In
tr-adevăr, articolul „Să cunoaștem 
frumusețile patriei" adresează o caldă 
chemare pentru participarea în număr 
cît mai mare la excursii, contribuție 

educarea patriotică a

se țin cti 
din curtea 

tenisul de masă și 
condiții

cclcle pe care Ie programează. Gnp 
poate fi explicat astfel faptul că Q 
gazeta de perete a întreprinderii 
„Cauciucul Quadrat" n-a mai apărut 
de mult vreun articol despre sport? 
La fabrica de ulei „Filinron Sîrbu", 
ccrcetînd interesantele articole din 
gazeta de perete „Graiul Muncii", în 
zadar vei căuta și un articol despre 
activitatea sportivă din întreprindere. 
Este de mirare că la această fabrică 
unde, după cîte știm, există o acti
vitate sportivă tradițională, nu s a 
găsit nimeni, nici un membru al 
U.C.F.S„ care să scrie despre oro- 
blcmele colectivului sportiv. Și aces
tea nu sînt puține. De pildă, de 
rînd stadionul din sir. Veseliei a 
intrat în patrimoniul colectivului s, 
tiv al fabricii. Aceasta va 
sine o serioasă dezvoltare 
tații sportive. Oare acesta nu este 
un subiect care merită să 
?at pe larg?

La uzina „Clement Gcttwald" există 
o gazetă de perete sportivă, dar sin
gurul lucru de actuabtate îl repre
zintă... programul excursiilor progra
mate pentru lima aceasta 
itoare. In rest? In rest 
teresante, dar vechi de 
ma’ bine!

cu

aduce cu 
a acfivi-

fie, ana’i-

și hwia vi- 
articole in- 
3 luni și

Dr. V. ARNAUTU

efei tivă la 
n unciiorilor.

Alte
Salariații 

drese cu un 
lașoară o intensă activitate. Cum e 
și normal, gazeta de perete a insti
tuției nu trece cu vederea rodnica 
muncă sportivă. Astfel, în gazeta 
de perete centrală, au apărut cu re
gularitate articole sportive, iar foto- 
gazeta sportivă oferă în aceste zile 
imagini de la întrecerile sportive, sub 
titlul sugestiv „Cu aparatul de foto
grafiat printre sportivii de la IPRO- 
MET“.

In holul uzinei „Grigore Preo
teasa", vizitatorul este întîmpinat de 
două reușite gazete de perete: „Indru-

exemple pozitive
de la IFi'OMET se mîh- 
colectiv sportiv care des-

★
Din cele constatate în 

dului nostru, reiese că sportului i se 
acordă un loc important în tematica 
gazetelor de perete. Acolo unde con
siliile colectivelor sportive — prin 
responsabilii cu propaganda și edu
cația — colaborează cu redactorii 
gazetelor de perete, articolele pc te
me sportive sînt mereu prezente, a- 
tractive, dezbat problemele cele mai 
arzătoare. Dimpotrivă, acolo unde nu 
există această colaborare, acolo i 
responsabilii cu propaganda și t„.. ■ 
cajbi nu-și fac datoria în întregime 
trecînd cu vede“ea acest important 
factor propagandistic, activitatea spor
tivă se reflectă în mod necorespunză- 
tor în gazetele de perele.

Consiliile colectivelor sportive tre
buie să privească cu toată atenția 
problema reflectării activității spor
tive în gazetele de perete, să îndru
me activiștii sportivi și sportivii să 
colaboreze intens la gazetele de pe
rete, contribuind astfel la analizarea 
muncii sportive, la îndreptarea lip
surilor.

cursul rai-

(împotriva neglijentei și a necinstei în construcția bazelor sportiveîn fie- 
și ani,?

( In afara cîtorva mari construcții 
miezul i sportive, de interes republican, de 

statului j care ** ocuPă direct Uniunea de Cul-
un re-i tura Fizică și Sport, marea majorita-
odihnă % *e a construcțiilor de baze sportive din 

ieste un adevărat atentat împotriva / ultimii ani s-a efectuat sub directa su-
sănătății noastre să nu respectăm / praveghere a secțiilor de specialitate
unele norme elementare de >gienă. ( ale Sfaturilor populare. Acest fapt a 
«i una dintre normele cel mai des/ contribui! la asigurarea unei mai bune 
uitate este tocmai această necesară? gospodăriri a banului public, a fon- 
franzitie între repaus și efort, la gra-/ d'lr,lor provenite he dm bugetele Sla- 

., '.. , . „ițA turdor, fie din subvenții acordate dinmița dintre... vis și realitate. Cu atiQ {onduriIe Pronos|)ort> fie> în ttle mai 
mai mult cu cît experiența, confirmata 1 multe cazuri, din ambele surse. Iar 

cercetări științifice, arată că mij-£ acolo unde organele locale de stat au 
locul de a efectua această tranziție ț f^sider)at bazele sportive ca pe un 

:a fost găsit, el este simplu, plăcut, la 
’îtidemîna tuturor. Este vorba de gim
nastica

■■țări ca
• China
mangul
terdin. Cei care au vizitat Republica

bun al lor și s-au ocupat îndeaproape 
de toate problemele privind construc
ția, s-au realizat lucrări cu care ora- 

de înviorare, care în unele J șele respective se pot mîndri. Este 
Uniunea Sovietică și mai alesC v<x'ba de noi baze sportive asemenea 
populară a fost ridicată ia>complexelor sportive din Rădăuți, Tr. 

\ Severin, Bistrița, unde construcția s-a 
de norma igienica de prim j efeCțUaf în cele mai bune condițiuni 

datorită grijii permanente a Sfaturilor 
populare, sau de bazinul acoperit din 

„ Reșița unde beneficiarul — Combinatul 
SPORTUL POPULAR Z metalurgic —a făcut tot ce era necesar

IJfag. 2-a -Nn 3240 S pentru ca lucrarea să fie efectuată Ia

timp și în cele mai bune condițiuni 
tehnice.

începerea oricărei lucrări de acest 
fel este precedată de întocmirea unor 
convenții semnate de toți factorii răs
punzători. Subvențiile din fonduri Pro
nosport se acordă numai acolo unde, 
în afară de condiții materiale, există 
si dorința beneficiarilor de a face trea
bă bună. Cu toate acestea sînt încă 
destule cazuri în care secțiunile gos
podării ale Sfaturilor populare se de
zinteresează de lucrările începute cu 
asentimentul comitetelor executive. In 
aceste ccndiții lucrările se fac încet, 
iar calitatea lor este de multe ori sub 
orice critică și, ceea ce este mai trist, 
în jurul unor astfel de șantiere încep 
a roi tot felul de pungași, delapida
tori, afaceriști veroși. pe care atitudi
nea de nepăsare, de gurâ-cască, a 
beneficiarilor de subvenții îi a- 
trage ca un adevărat magnet. Așa a 
fost cu putință ca la Timișoara — 
unde Sfatul popular al orașului (pre
ședinte tov. Botezatu) se dezinteresea
ză de problema bazelor sportive — 
amenajările de la stadionul Tineretu-

lui să se facă într-un ritm și de o 
calitate inadmisibile; in ciuda sezi- 
sărilor privind unele nereguli financia
re, nu s-a efectuat nici pînă azi un 
control de fond menit să dezvăluie 
„misterul" costului disproporționat al 
lucrărilor. Cît despre bazinul de înot, 
început cu ani în urtnă, el se prezintă 
azi ca o groapă informă, lucrarea fiind 
de mult sistată iar fondurile afectate 
altor scopuri. La terenul „23 August" 
din Suceava s-au cheltuit 
pe... nivelări. La Vatra
100.000 lei dați pentru amenajarea 
unei trambuline de schi 
pe... săpături. La Pogoanele 
Ploești), Costești (reg. Pitești) s-au 
irosit zeci de mii de lei în lucrări de 
proastă calitate și s-au înregistrat 
nereguli financiare creînd posibilități 
de furt. Cel mai surprinzător lucru 
în toate aceste cazuri — și nu numai 
în acestea — este că nici beneficiarii 
— Sfaturile populare — nici organele 
Băncii de Investiții nu s-au sezisat de 
matrapazlîcurile și pungășiile din jurul 
construcțiilor sportive. A trebuit ca 
secția plan-construcții a U.C.F.S. să

800.000 lei
Dornei, cei

s-au dus 
(reg.

facă — acolo unde a avut posibilita
tea să controleze — sezisările cuve
nite, pentru ca să se înceapă cerce
tări

Este necesar ca șantierele sportive 
să se bucure de mai multă atenție, 
de un control mai competent pentru 
a se zmulge din rădăcină orice posi
bilitate de furt și delapidare. Așa cum 
s-a făcut în cazul terenului sportiv 
al Combinatului poligrafic Casa Sc.îrv 
teii din București — unde pungași ca 
GIl Grigorcscti, Taflan sau Blidariu 
și-au primit pedeapsa meritată sau în 
cazul terenului din Beitiș, unde fostul 
șef de șantier Laiirențiti Popa, care 
întocmea state fictive, a fost pus în 
imposibilitate de a mai huzuri cu banii 
publici furați. Confrolind cu maximum 
de exigență calitatea și prețul de cost 
al lucrărilor de construcție a bazelor 
sportive, gospodărind cu chibzuință 
banul public, dînd pe mîna justiției pe 
hoți și delapidatori, beneficiarii con
strucțiilor sportive își vor face pe deplin 
datoria iar tinerelul sportiv va primi 
noi baze sportive bune, frumoase și 
ieftine.



Elemente noi în peisajul patriei

Pe Valea Timișului, în timp ce vacile pasc liniștite, tinerii Gheorghe Cd}eî£a:i și Vidrei 
Flueraș susțin o interesantă partidă de șah. (FotojJ. MIHAICA)

Așa au făcut primii pași...
Tinere atlet, ai în fața 

îți sînt bine cunoscute, 
, și în alte ocazii: oare 

îndreptat paști spre acest sport
Primele file din biografiile 

sportive ale campionilor noștri 
de atletism cuprind o mare di- 

■sitate de fapte și întîmplări 
Ițtunîtă cărora ei au devenit 

prieteni și apoi pasionați ai 
atletismului. In rîndurile care 
urmează, ne vom referi la cam
pionii care au făcut primii pași 
în sport, și au cunoscut satis
facția primelor succese, cu pri
lejul competițiilor de masă.
•) .-..Vara anului 1948. Vestea 
organizării marii întreceri spor
tive de masă, Cupa Unității Ti
neretului, se răspindise in în
treaga țară. Zeci de mii de ti
neri muncitori, țărani, elevi, 
studenți, militari, se întiliuau pe 
terenurile de sport, aducind cu 
ei un suflu înoitor, în viața 
noastră sportivă. Printre ostașii 
unei unități militare care s-au 
prezentat, intr-o bună zi, la 
startul probelor de atletism, se 
afla și Constantin Aioanei, de 
felul lui de prin părțile Hușilor. 
Chiar din prima întrecere, s-au 
relevat entitățile lui Aioanei 
pentru probele de alergare pe 

tanțe lungi. El s-a impus de 
o etapă la alta, iar în fina

lele disputate în Capitala țării 
a fost linul dintre cei mai va
loroși 
3.000 
tunci 
tîrziu. 
țional 
man național la 3.000 m. ob-

9

lorîn fața ta lista campionilor de atletism ai țării pe anul 1958. Numele
':, iar per formanțele le știi pe de rost. Totuși, te întrebi și acum, ca 

oare cum au început atletismul campionii de astăzi? Ce împrejurări L ...

participant! la proba de 
m. /'■canei număra pe a- 
22 de ani. Doi ani mai 
el devenea campion na- 
la 5.000 m.. moi record-

au început atletismul campionii de astăzi? Ce împrejurări 
atît de frumos?
stacole. La această din urmă 
probă, el a cucerit din nou, a- 
cum cîteva zile, titlul de cam
pion al țării.

...Debutul atletic al lui îlie 
Savel se aseamănă în multe 
privințe cu acela al lui A ioa
nei. Pînă a nu fi început servi
ciul militar, Savel nu știa ce 
este atletismul. Dar în 1949, cu 
prilejul uneia din edițiile „Dina- 
moviadei" el s-a relevat la... 
1500 m. Antrenorii de la Dina
mo au început să se ocupe de 
tînărul ostaș și strădaniile lor 
n-au rămas fără rezultat. După 
nici doi ani, Savel ajungea cam
pion național la 4(50 m. Titlurile 
și performanțele de valoare cu
cei ite în continuare de Ilie Sa
vel au fost atit de numeroase, 
îneît ne-ar trebui mult spațiu 
pentru a le’ înșira aici. Să a- 
mintiin doar că, recent, Savel 
a cucerit o dată cu victoria în 
proba de 400 m. g. a campio
natelor republicane, cel de al 
13-lea titlu de campion națio
nal.

...Lista atleților fruntași des- 
coperiți cu ajutorul competițiilor 
de masă cuprinde încă multe 
nume. Știați, bunăoară, că noul 
(și neașteptatul) campion la a- 
runcarea suliței, profesorul de 
educație fizică Gheorghe Po
pescu, a început atletismul abia 
în 1954, afirmîndu-se cu prile
jul finalelor campionatelor șco
lare? Atunci, elevul din Deva

le-au

a devenit campion școlar 
runcarea greutății. Tiberiu 
leanu, alergătorul nostru 
în proba de 110 m. g., a înce
put atletismul, asemenea lui A- 
ioanei și Savel, în timp ce se a- 
fla în armată. Primul său suc
ces din cariera atletică este 
titlul de cîștigător al Sparta- 
chiadei Militare din 1952, la... 
săritura în lungime. Alexandra 
Sicoe, campioana țării la 400 m. 
s-a remarcat îa finalele Cupei 
Tineretului Muncitor din 1949, 
clasindu-se a doua la 500 m. 
Cea care avea, șa fie socotită, 
mai tîrziu, timp de ani de zile, 
cea mai bună sprinteră a Clu
jului a concurat atunci pentru 
comuna natală: Bărcănești-Olt.

...Mari competiții de masă... 
Spartachiade... Campionate șco
lare. Iată izvoare nesecate de 
talente sportivei

la a- 
Arde- 
nr. 1

Breviar olimpic
Au început lucrările de 

construcție a Satului Olimpic

construcția 
Olimpic, 

găzdui pe 
din întrea- 

partîci- 
O. din.
Roma, 

în

In luna mai a în
ceput 
Satului 
care va 
sportivii
ga lume 
panți la J.
1960, de la
Satul, situat „ 

imediate. apropiere a celebrului
„Foro lialiCo”, se va întinde pe
□ suprafață de aproximativ 
30.040 metri pătrați. Clădirile, de 
tip foarte modern, cu 2,3 sau 4 
etaje, vor fl construite pe pi
loni. lăsând nivelul soiului ab
solut liber, pentru circulația pie
tonilor. Noul „Villagglo Ollm- 
pioo‘‘ va avea minimum 4.500 de 
camere, puțind adăposti ușor 
pînă la 7ooo de persoane. El va 
cuprinde 12—14 restaurante, ma
gazine, 
cil poștale și 
merle, baruri,

concursuri interne și internațio
nale. Lacul are o circonferință 
de 10 km. ți o admcime care a- 
tinge chiar 170 m. ~ 
cu totul particulară 
(malurile în formă 
tru) permite miilor 
torl să urmărească __  _ _____
curselor. Cea mal mare parte a 
drumului Roma-—T .acul Albano
(peste 2. km) o cons.ttt.uje cele
bra arteră de comunicație antică 
Via Appla.

Conformația 
a lacului 

de arafitea- 
de specta- 

toate fazele

hinerariul flăcării olimpice

săli de reuniune, 
telefonice, 

ete.

servii 
inftr-

Probele de canotaj se vor 
disputa pe lacul Albano

Lacul Albano, si
tuat la 28 km. de 
Roma, lingă caste!- 
gandolfo, în crate
rul unul vechi vul
can, a fost ales ca 
loc de disputare a 
probelor olimpice de 
canotaj academie și

caiac-canoe. încă din 1993, pe a- 
cest lac se dispută regulat mari

Drumul pe cane-I 
k fîtr'*'"’’ Va I>arcur3e flacăra
m eUraplcă (purtată de
SB) [Sj tradiționala ștafetă

Ți jfflp pornită de pe mun-
\ț JjBw te*e Ol imp) pînă la

Roma, a fost fixat 
r-itf'«BuIrSlalb de curând, la sediul

Comitetului de or
ganizare al celei de a XVII-a 
ediții a J.O. Drumul flăcării (de 
vreo 30 de ori mat scurt decît 
cel parcurs în 193*, ckid J. O. 
s-au ținut la Melbourne) va în
cepe de la orășelul Olimpia, con
tinuând, prîn Atena, pînă la 
portul grecesc Pireu, De aici, 
traseul maritim va o-coli Pelo- 
ponezul, va Intra în Mediteramă 
și se va termina în sudul Sici- 
iiei, la Siracusa. Flacăra Olim
pică va merge apoi în lungul 
peninsulei italice, iar în după-a- 
miaza zilei de 25 august 1900 va 
fl adusă pe stadion, ultima par
te a traseului străbate Forul ro
man.

ea

Sport și filatelie
multă vreme re

lațiile cele mai... prietenești. Aproape că nu există compe- 
tiție internațională de amploare deosebită care să nu fie 

marcată și printr-o emis iune specială de timbre. Era firesc deci 
ca și în cadrul expoziției filatelice „București 1958", deschisă 
de curînd la Palatul Poș tei, sportul să constituie o temă fa
vorită pentru multi expo zanți.
Atenția vizitatorilor este atrasă 

în special dc cele două excep
ționale colecții de timbre oliin- 
|pk:c: una, expusă de Mircea 

Psatta (cercul filatelic Con
stanța). cealaltă de Vasile Pot
coavă (cercul filatelic Cluj). Se 
găsesc aci numeroase timbre de 
valoare, cum ar fi dc pildă se
ria de timbre grecești emise cu 
prilejul Jocurilor Olimpice din 
1896, purtînd ștampila poștei 
ateniene cu data primei zile a 
întrecerilor. Colecționarul Mircea 
Psatta, actor la Teatrul de Stat 
din Constanța, expune de ase
menea o frumoasă colecție de 
vignete olimpice, ca și un tatei 
complet al emisiunilor de tim
bre olimpice din 1896 și pînă 
în 1956. Varietatea acestor tim
bre și vechimea unora dintre ele 
fac ca aceste colecții să fie cer
cetate cu un mare interes.

Original ni s-a părut panoul 
prezentat de colecționarul II. 
Ziirner și care cuprinde plicuri 

■ cu timbre sportive purtînd auto-

Intre filatelie și sport s-au statornicit de 
lațiile cele 

fit io ininm

grafcle unor sportivi de seamă: 
Emil Zatopek, Angelica Rozea- 
nu, lolanda Balaș. Tot prin ori
ginalitate se remarcă și panoul 
expus de ing. C. Cimpeanu. El 
prezintă, însoțite de desene su
gestive, timbre despre Jocurile 
Olimpice 1956, Cursa Păcii, Cri
teriul Mondial de. Scrimă al Ti
neretului, Campionatele Mon
diale de Tenis de Masă de la 
București. Colecționarul I. L. 
Bădescu din Sighișoara este 
prezent cu un panou cu plicuri 
timbrate de la Jocurile Olimpice 
1956. Fiecare plic este ștampilat 
cu efigii originale reprezentând 
cite unul din sporturile olim
pice. Colecții de timbre sportive 
mai expun Teodor Popescu din 
Craiova, ing. M. Herșcovici și 
ing. T. Orădeanu din București.

Cei mai tineri filateliști — 
pionierii și școlarii — sînt pre- 
zenți și ei cu panouri de timbre 
sportive. Eleva Mariana Zahal- 
ca din București expune nu mai 
puțin de trei panouri cu mărci

sportive romîneștî șl de peste» 
hotare, iar pionierul Nicolae Do
man, din cercul filatelic al „Par
iatului Pionierilor", oferă vizita*, 
torilor posibilitatea de a admira, 
o bogată și îngrijită colecție da: 
timbre sportive. Se cuvine să 
cităm deasemenea ingenioasa: 
prezentare făcută de filatelistul 
Gh. Neufeld din Cluj interesan
tei sale colecții de timbre des
pre campionatele mondiale de 
fotbal. El a imaginat un teren 
de fotbal pe care. în iocurila 
jucătorilor, se găsesc... timbre. 
Și aci avem de-a face cu tim
bre cu oarecare vechime, datînd 
de la primele ediții ale campio
natelor mondiale de fotbal.

Expoziția din Palatul Poștei 
este însă numai o simplă „uver
tură* la marea expoziție filate
lică internațională pe care o va 
găzdui Capitala noastră între 
15—30 noiembrie. Și vă puteir 
anunța că încă de pe acttr» 
și-au făcut cunoscută participa
rea o serie de filateliști de pes 
te hotare, apreciați, printre alte 
le, pentru excepționalele lor co 
lecții de timbre sportivei

Mic dicfionai 
fotbalistic

• AȚI AUZIT DESIGUR des
pre excelentul voleibalist sovietic 
Konstantin Reva. Cu cîțiva ani 

urmă, măiestria neîntrecută 
minunat sportiv a 

citeva
La

in 
a acestui 
putut îi aplaudată în 
noduri și la București, 
vîrsta de 37 ani, Reva nu mai
joacă în reprezentativa U.R.S.S., 
dar este în schimb un jucător 
de bază în echipa sa ȚSKMO 
Aportul său în formația ȚSKMO 
a fost hotărîtor in derbiul cam 
pionatului U.R.S.S., disputat î~ 
tre ȚSKMO si Dinimo Mos
cova. In setul decisiv, Dinamo 
conducea cu 13—9. In formația 
ȚSKMO a fost atunci introdus 
Reva, care a jucat excelent,

victoria echipei sale cu 
El a oferit celor mai

aducînd 
15—13. 
tineri un minunat exemplu de 
putere de luptă.
• RECORDMANUL JUGO- 

SLAVIEI LA ARUNCAREA 
CIOCANULUI, Zvonko Bezjak, 
urmează un antrenament puțin 
obișnuit. La unul din antre
namentele de acest fel, el a 
obținut un adevărat record. 
Bezjak a ridicat o halteră de 
60 kg. de 366 ori, într-o sin
gură oră ! In total ei a ridicat 
în acest interval 21.960 kg. 
performanță care rivalizează cu 
greutățile pe care le ridică la 
antrenament cei mai buni hal
terofili ai lumii.

ANT.HBNOH: Unujj -din. cel muilj 
care contribuie la o victorie 
dar... singurul vinovat de < 
înfrîngere.

GOL : lin poarta adversă: © rea
lizare excepțională, in post 
tă proprie: o pură ,,întîm 
plare nefericită**.

OBSTRUCȚIE : „Tehnica- Jucă 
torului lipsit de... tehnică.

PASA : Trimiterea mingii la., 
adversar (de regulă) sau la- 
coechipier (excepțional).

SPECTATOR : Cel mal pricepu 
antrenor, cel mai bun selec 
țloner și cel mal competen 
arbitru reuniți într-un sin 
gur om !

TALENT: Justificare a... chiulu 
lui de la antrenamente.

TRAGE (a) : Verb cu. multlpl 
aplicații fotbalistice. De ob: 
cei se TRAGE la poairt 
(dar.. se nimerește alătur; 
sau se TRAGE de timp (cîn 
e 1-3 în minutul 2 !), s 
TRAGE chiulul (la antrena 
mente) sau se TRAGE P 
sfoară (arbitrul). Utilizarea a 
buzivă a verbului a TRa-G-J 
duce la... TRAGEdîe (în cia 
sament). V

Vînătoarea sub apă 
își cere drepturile la... majorat
— a început au fost cîteva reviste ilustrate care 

i în ce constă noua ramură — sau, mai 
---- bine-zis, noua curiozitate — a pescuitului 
sportiv. Poate că unii pescari — obișnuiți cu ve
chile lor unelte: undița, lanseta, mulineia — au 
zimbit îngăduitori la vederea „labelor de rață", a 
costumelor speciale și a arbaletei (cum i se spune 
armei pentru „împușcat" peștii). Au zimbit îngă
duitori și și-au spus probabil că o asemenea „trăz- 
naie" n-ar putea găsi prea mulți adepți. Ei bine, 
s-au înșelai; la ora actuală, peste 7.500.000 de oa
meni din toate țările lumii practică vînătoarea sub 
apă!

La uicep 
arătau 
hino~.

Și asta nu este totul. In
tr-adevăr, ca în oricare alt sport, 
în vînătoarea sub apă există re
corduri, competiții internaționale 
și chiar un campionat mondial. 
Piuă nu de mult, recordul mon
dial era un „manta" (pește plat 
din familia rechinilor, numit și 
„peștele dracului"), în greutate 
de 397 kilograme, vînat de un 
sportiv italian. Recordul a fost 
doborît însă de trei vînători sub
acvatici din America de Sud 
care au reușit să prindă un re- 
chin-balenă în greutate de... 20 
de tone. Și acum, să vă facem 
cunoștință, cu campionul mon
dial. El este italianul Mario Că
tălini și performanța sa constă 
în faptul că, Ia ultimul campio
nat mondial, desfășurat în loca
litatea Istria din Iugoslavia, a 
vînat sub apă timp de șase ore, 
împușcînd, în medie, Ia fiecare 
cinei minute cite un pește 1

Cluburi de vînătoare sub apă 
există în aproape toate țările lu
mii. Sportul acesta a luat o foar
te mare extindere în Uniunea 
Sovietică, unde „labele de rață", 
costumele etanșe și seniietanșe, 
arbaletele și respiratoarele se pro
duc pe scară largă și la prețuri 
foarte accesibile. Mai mult, con-

pro- 
fri- 

tem- 
este

structorul A. N. Ha
rin, și academicianul 
A. B. Migdal, mem
bri ai „Clubului de 
turism sumbarin și 
vînătoare submari
nă" de lîngă Casa 
Centrală a Scriito
rilor din Moscova, 
experimentează noi 
modele de arbalete, 
și costume de 
tecție împotriva 
gului (uneori 
peratura apei
foarte scăzută). In 
Franța activează cu 
mult succes „Clu
bul alpinismului 
submarin din Ma
rea Mediterană" din 
„ Clubul vînătorilor 
din Franța" C... ”... i 
cluburi asemănătoare, 
glia există 
britanic" cu . ____ f
în Australia, funcționează „Aso
ciația vtnătorilor submarini din 
Noua Galie de Sud".

Sînt multe locuri unde se orga
nizează „excursii" și vînători sub 
apă, dar cele mai frecventate

Cannes, 
submarini 

din Paris și alte 
, în An- 

„Clubul submarin 
numeroase filiale,

Lacul Snagov este un Ibc propice 
pentru practicarea vinătorii sub apă.

(Foto: F. BRANDRUP)
rămîn desigur cele din Marea 
Mediterană.. Intr-adevăr, pe 
fundul acestei mări se află ade
vărate minuni ale naturii cum 
sînt grotele Notre Dame de Pa
ris, Niolon și Sf. Margareta, o- 
rașe antice acoperite azi de apă, 
corăbii scufundate pe timpul 
grecilor și romanilor.

Dar în țara noastră ? Desigur 
că avem și noi vînători subac
vatici I Numărul lor ? Aproximai-

tiv 200. Promotor în materie 
fost fotoreporterii!! Fritz Bran 
rup de la revista „Vînătorul 
pescarul sportiv". Ca un adev 
rat „deschizător de drum", el 
confecționat cu cîțiva ani în u 
mă cele dinții măști specia 
din... camerele unor roți < 
automobil, a construit (cum s 
priceput) arbalete care arunc: 
săgeata cu ajutorul unor arct 
de supape, luate și ele de 
niște automobile scoase din t 
și și-a lucrat o carcasă pent 
aparatul de fotografiat. Acum, 
chipamentul a fost perfection 
și poate rivaliza cu echipările 
tele similare din străinăta 
iar în magazinele cu ari ier 
sportive au început să se vîni 
măști și respiratoare (de ce 1 
se produc însă și celelalte ace 
sorii necesare vînătorilor su 
acvatici ?). Locurile unde aci 
vează de preferință practicau 
acestui sport sînt lacurile Sr 
gov, (îndeosebi), Mogoșoa 
Țigănești și Căldămșani și 
în timpul verii — litoralul.

Care sînt proiectele vînăto 
lor noștri subacvatici ? Mult 
Ei vor, în primul rînd, să mo 
lizeze noi adepți at acesl 
sport, apoi să organizeze cc 
cursuri, să facă «chimburi 
experiență, să-și aducă cont 
bnția Ia perfecționarea ccTitj 
meritului care preocupă (pare-s 
lumea vînătorilor subacvatici, 
slîrșit, vînăforii noștri subaci 
tici speră să li se solicite a 
torul la efectuarea cercetări 
științifice despre fauna ape 
dulci și a cercetărilor speo 
gice. Intr-un cuvînt, doresc 
sportul lor să capete dreptul 
majorat I
ST

M.- GODEANL



ie apropie campionatele europene de volei Succesul atlefilor feroviari

al «t V
.*• ; Record de înscrieri • La 

Fraga se desfășoară numai tur
neul final • Numeroase jocuri 
internaționale de pregătire • 
Loturile voleibaliștilor noștri se 
antrenează intens

Luna viitoare se va desfășura în 
choslovacia, a V-a ediție a campio- 
îtelor europene masculine și femini- 
: de volei. Apropierea datei se face 
mțită în toate țările care și-au a- 
înțat participarea și cu deosebire în 
ra gazdă, unde pregătirile în vede- 
a organizării întrecerilor au început 
că din primele luni ale lui 1957 1
IIMNY STADION VA ÎMBRĂCA 

HAINA DE SĂRBĂTOARE
Jocurile din capitala Cehoslovaciei 
r avea loc pe Zirnny Stadion (Sta- 
jnul de iarnă) care are o capacita- 
de 14.000 locuri. Acest stadion care 
găzduit atîte’a partide internaționale 

hochei pe gheață va adăposti de 
ta aceasta meciurile din turneul fi- 
1 ; două terenuri de zgură roșie vor 
i locul glieței artificiale.
Drganizatorii au stabilit ca întrece- 
> din cadrul grupelor eliminatorii 
se dispute în patru orașe din pro- 

icie, la Pilsen, Ceske Budejovice, 
rdubice și Liberec, urrnînd ca la
rga să aibă loc numai turneul fi-

’entru această ediție, numărul for- 
țiilor înscrise reprezintă un record 
materie: 22 echipe maseuline și 13 
îinine.

echipe jnaseuline și 13

PARTIDE INTERNA- 
DE VERIFICARE

ME ROASE 
ȚIONALE

Competiția promite o luptă mai a- 
bă ca oricînd pentru cîștigarca fi
ilor. Meciurile internaționale sus- 
ite pînă acum anunță acest lucru, 
ecționata masculină a orașului Pra- 
(de fapt naționala Cehoslovaciei) 

ntrecut pe Dinamo F 
1, la mare luptă. Bulgarii 
epțional și

Ion Mesaroș și Antoaneta Dragomirescu 
sînt noii campioni ai țării la decatlon și pentatlon

După nouă probe, în clasamentul 
general la decatlon, pe primul loc se 
afla Metodie Trandafilov. In urma 
lui, la o diferență de numai 10 p, era 
tînărul Ion Mesaroș și la 16 p, Ale
xandru Dincă. Cursa de 1.500 m, avea 
să lămurească situația primilor trei 
clasați. Mesaroș a pornit puternic, a- 
vîndu-1 pe Trandafilov, ca o umbră, 
în spatele său. In felul acesta au fost 
parcurși 1350 m și se părea că Tran
dafilov își va menține cîteva din 
punctele pe care le avea avantaj și 
că va cîștiga. Dar iată că la intra
rea în ultima linie dreaptă Mesaroș 
accelerează și Trandafilov la capătul 
puterilor frînează brusc. E la un pas 
de abandon, dar 0 puncte la această 
probă l-ar fi făcut să piardă și locul

*

doi. Apelînd la ultimele rezerve de 
energie, el termină cursa și obține a- 
cest loc.

Așa dar, Ion Mesaroș este noul 
campion J—-J1— r'--— 1
său titlu 
turile și 
tit. Față 
butat în
Ion Mesaroș a înregistrat acum un 
rezultat mai bun cu 395 p, arătînd 
clar că are posibilități să realizeze și 
mai mult.

Clasamentul final al probei: 1. Ion 
Mesaroș (C.F.R. Timișoara) 5.611 p 
(în ziua a Il-a a înregistrat 110 
m. g. —- 15,9; disc — 29,68; prăjină— 
3,40; suliță — 48,39; 1.500 m — 
4:29,1); 2. M. Trandafilov (Dinamo

de decatlon al tării. Primul 
vine să-i răsplătească efor- 

sîrguința cu care ș-a pregă- 
de anul trecut, cînd a de- 
această pretențioasă probă.

Buc.) 5.393 p (17,1 — 33,52 — 4,00—: 
46,78 — 4:56,6); 3. Al. Dincă
(C.F.R. Cluj) 5.345 p (15,8 — 32,48— 
3,30 — 42,67 — 5:0.1,2); 4. S. loan 
(C.C.A.) 5.066 p; 5. G. Drăgulescu 
(T.C.H.) 4.991 p; 6. I. Vorovenci 
(C.S.U. Buc.) 4605 p.

întrecerea pentatlonistelor a revenit 
Antoanetei Dragomirescu (Rapid Buc.) 
care s-a arătat cea mai bine pregă
tită. Punctajul său (3.914 p) este la 
9 p. de recordul țării. In ziua a Il-a 
ea a realizat: 80 m.g. — 11,7; lungi
me — 5,08. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. Sanda Grosu (T.C.H.) 3.801 
p; 3. Silvia Băltăgescu (Metalul M.I.G. 
Buc.) 3.683 p; 4. Eva Maytr (Construc
torul Arad) 3.190 p; 5. Melania Si- 
laghi (Start); 6. Nina Eana (Rapid 
Buc.).

* . i .... n,i. i I.

Tînărul timplar, campion al celei mai grele probe
După victorie, Ion Mesaroș se pil niba de ici-co.o pe stadion, parcă fără 

nici o țintă. Cunoscuți și necunoscuți Se apropiau de el, îi strîngeau niîna, 
îi bateau pe spate... EI părea copleșit dej marea și neașteptata bucurie de 
a se ști campion al țării și le răspundea; tuturor cu multă dragoste.

Cine este Ion Mesaroș? Marelui pu
blic, numele acesta nu-i spune prea mult. 
Cunoscătorii atletismului și-l amintesc 
figurină la campionatele de decatlon de 
anul trecut pe locul 4. E drept că de
catlonul și-a ciștigat la noi trista faimă 
de „probă fără specialiști", dar există 
o scară a valorilor și nimeni nu s-ar 
fi încumetat să „vadă" în debutantul de 
acum un an pe campionul de azi. Noul 
campion abia a împlinit 23 de ani. O- 
cupația: timpi ar la cooperativa „Mo
bila Banatului" din Timișoara. Practică

București cu 
I, ta mare luptă. Bulgarii — jucînd 

' ,i folosind aproape aceeași 
ipă de la Festivalul din 1953 de la 
mrești — au întrecut de două ori 

Sofia) selecționata masculină a 
unii Sovietice, pentru ca de curînd 
Varșovia) să piardă și ei de două 
în fața Poloniei : 2—3 și 1—3. 

e timp s-a desfășurat turneul mas- 
n de la Belgrad : echipa noastră 
ională a fost învinsă 
-3) de reprezentativa
: de multe ori s-a dovedit un ad- 
;ar incomod pentru voleibaliștii 
tri. La acest turneu, după ce au 
ns cu 3—0 formația secundă a 
oslaviei, reprezentanții noștri au 

întrecuți cu 1—3 și de prima se- 
ionată a vecinilor noștri.
îtîlniri internaționale de verifica- 
în vederea acestor campionate se 
ușoară în mai toate țărije. Europei, 
turneul care a avut loc cu ocazia 
ozițici Universale de la Bruxelles, 
pa masculină a Cehoslovaciei, 
ipioana Europei și a lumii, a în- 
ut foarte greu echipele Poloniei și 
oslaviei cu 3—2. Naționala Turciei 
tuează actualmente un turneu în 
ident, urrnînd ca peste puțină vre- 
să o vedem și noi la lucru.
a Lodz, în Polonia, voleibalistele 
stre au avut o comportare mediocră, 
schimb, deși nu au cîștigat turneul, 
ibalistele poloneze (prezente cu 
ă echipe la fel de puternice) au 
resionat prin pregătire și joc pe 
lialiști, la ora actuală fiind soco-

Tesar a fost unul dintre cei mai 
buni jucători ai Cehoslovaciei la ul
tima ediție a campionatelor europene 
de volei (București 1955). El e și 
acum un jucător de bază al echipei 
sale.

categoric 
Ungariei,

tite (ca valoare) imediat după forma
ția Uniunii Sovietice.

ECHIPELE ROMINE SE PREGĂ
TESC CU ASIDUITATE

Pentru a preîntîmpina surprize ne
plăcute ca acele de la Belgrad și 
Lodz, voleibaliștii și voleibalistele noas
tre se antrenează cu intensitate sub 
conducerea celor mai buni antrenori.

In vederile selecționerilor — pentru 
europenele masculine — intră jucăto
rii : Roman, Corbeanu, Nicclau, Ruses- 
cu, Miculescu, Cherebețiu, Păunoiu, 
Ponova, Derzsi, Fierarii, Plocon, S. 
Mihăilescu, Drăgan, Chezan, Ganciu, 
Bărbuță. Antrenori : Gh. Petrescu și 
N. Murata. Gh. Constantinescu și 
N. Tărchilă se preocupă de pregătirea 
voleibalistelor. Naționala noastră va 
fi alcătuită din jucătoarele: Tinela 
Pleșoianu, Sonia Colceriu, Doina Ivă- 
nescu, Cornelia Moraru, Florina Teo- 
dorescu, Natalia Cernat, Eugenia Me- 
topadov, Coca Constantinescu, Lia 
Vanea, Ana Susan, Elena Bustljoces- 
cu, Maria Ratiu.

MIRCEA TUDORAN

Astăzi are loc prima etapă a cam
pionatului republican de tenis pe echi
pe. Acest concurs care va dura trei 
luni va supune pe jucători și jucătoare 
la eforturi mai mari decît campiona
tele precedente. Mai întîi pentru că se 
va juca pe vremea cea mai călduroasă 
(iulie, august, septembrie) și apoi 
pentru că în unele săptămîni se vor 
desfășura cîte două etape.

Regulamentul campionatului din a- 
cest an prezintă unele modificări față 
de anii precedență Astfel, o întîlnire 
interechipe va cuprinde un total de 15 
meciuri în loc de 17, ca pînă acum. 
De asemenea s-a introdus obligativita
tea disputării tuturor partidelor unei 
întîlniri pe echipe, neadmițîndu-se ne- 
prezentări sau cedări de meciuri.

Astăzi și mîine sînt programate ur
mătoarele întîlniri: Steagul roșu O. 
Stalin — C.C.A., Rapid Cluj — Pro
gresul București, U.T.A. Arad — 
T.C.H. București și Iiul Petroșani — 
C.S.IJ. București. Meciul Știința Cluj 
— Dinamo București s-a amînat.

r.N
fdletismul de aproape 4 ani, sub îndru
marea antrenorului Ion Pascu de la 
C.F.R. Timișoara.

împrejurările în care s-au cunoscut 
merită să fie istorisite. I.a cooperativa 
„Mobila Banatului" lucra, cot la cot 
cu Mesaroș, și un bun prieten al lui 
Pascu. Acestuia îi părea rău că un 
tînăr ca Mesaroș, voinic, ager, bine 
făcut, se ține departe de viața stadio
nului. „De ce nu te duci pe stadion?" 
— Cine-o să se ocupe de minei... 
„Du-te la Locomotiva și prietenul 
meu Pascu o să facă din tine 
un adevărat atlet"... Discuția s-a re
petat o dată, de două, de zece ori și 
pină la urmă Mesaroș s-a lăsat con
vins. De atunci, el n-a renunțat nici 
o clipă la atletism, și chiar într-o pe
rioadă cit s-a aflat la Hunedoara a 
continuat să se antreneze sub îndruma
rea lui Nicolae Tacorian.

Cit de lung drum a străbătut cel 
care pășea pentru prima oară pe sta- ' 
dion in toamna lui 1954, pină la per
formanța obținută joi pe stadionul Re- ’ 
publiciit „Gîndiți-vă că tînărul acesta 
a început să practice atletismul la 
aproape 20 de ani. Era greoi în miș
cări, „nelucrat", și-mi părea deopotrivă 
de bun pentru toate probele și pentru... 
nici una. Posibilitățile lui de progres 
mi s-au părut însă atît de mari, îneît 
rn-am hotărît să-l pregătesc pentru o 
probă combinată. Adevărata lui va
loare este superioară celor 5611 
puncte realizate astăzi", ne spunea an
trenorul Pascu.

Eroul povestirii noastre nu locuiește 
la Timișoara, ci în comuna Ceacova. 
Numai drumurile cu trenul îi iau zil
nic trei ore. Și totuși, cu o rară am
biție și perseverență, el se achită cu 
succes de îndatoririle profesionale și 
găsește timp și pentru a veni la antre
namente. Acesta e Ion Mesaroș, tină
rul tîmplar care după 4 ani de atletism 
a devenit campion în cea mai urea 
probă atletică... I. MANOLIU

Finalele campionatului
voleibaliștilor juniori
a Craiova au început întrecerile 
le ale campionatului lepublican a- 
ori pe anul 1958.
ită primele rezultate: MASCU
J: Dinamo Bucuresti-Dinamo O 
;a 3—0 (15, 10, 4), C.C.A.-l ero
ul Timișoara 31. FEMININ: 
rea Sinnicolaul Mare—Sninta Sa 
>a 3— 1 (15—12, 10—15, '15—7, 
-9), Rapid București-Avintul 
rear ea duc 3—0 (7, 2, 4). 
ezultatele ultimelor două zile: 
41NTN : Rapid București-Ști-

Suceava 3 — 1 (15 — 10:
-17; 15—10; 15—10); Școala spir- 

de elevi Craiova-Uni rea Sin- 
ilul Mare 3—1 (7—15'. 15—10,
<5;15-1 ■ ~ “
sportivă — ----- ---------
— 15; ■" ' ...........................
-13);
retire a
SGULIN:
— 15;
ala Medie Constanța-IJinamo Oia- 
3-2 (11—15; 15—9. 13-15;

11): Rapid București-Școa- 
ă de elevi Craiova 8 - 2 

15—4;
Științ-i

Ciuc 3—0 (la 4,
C.C.A.-Diuamo

15—7; 15—13;

15—3: 12—15:
Suceava-Avîtitul

4, b):
3—1 

15-9);

R. SCHULTZ
“oresoondcnt

De cinci ori a fost înălțat în Palatul Sporturilor din complexul 
sportiv Lujniki drapelul de stat al Uniunii Sovietice, vestind tot atîtea 
victorii ale excelentelor gimnaste sovietice. Pe echipe in clasamentul general 
individual compus și la trei din patru aparate, reprezentantele țării gazde 
s-au dovedit cele mai bune, confirm înd din nou că și în gimnastică, ca 
în atîtea alte sporturi, sportivii so vietici dețin supremația.
Grăitor este de altfel și faptul că 

cinci dintre componentele echipei (se 
știe că echipa a fost formată din cîte 
șase gimnaste) au 
primele zece locuri 
individual : Larisa 
mara Manina (3), 
(4), Lidia Kalinina 
tahova (7). Concursul pe 
fost dominat de aceleași 
sportive care au ocupat 
primele trei locuri (Latinina, Kalinina, 
Muratova), la paralele locurile I și III 
(Latinina, Astahova), la bîrnă locu
rile 1 și III (Manina, Muratova), și 
la sol locul II (Latinina).

Privind aceste date oricine își 
poate da ușor seama că Ia ora actuală 
puține sînt în lume gimnastele care 
se pot măsura de la egal la egal cu 
cele sovietice și că multă vreme de- 
acum înainte supremația mondială de
ținută de acestea cu atîta autoritate 
nu va putea fi asaltată cu succes. 
Campioanele mondiale au atins un 
nivel excepțional. Ele execută cu o 
extraordinară ușurință cele mai grele 
elemente, împletesc de minune gim
nastica artistică — pe care au pus 
un mare accent — cu cea acrobatică. 
Acest lucru a ieșit în evidență mai

fost prezente în 
ale clasamentului 

Latinina (1), Ta- 
Soîia

(6) și
Muratova 

Polina As- 
aparate a 
valoroase 

la sărituri

Larisa Latinina, campioană mond iată absolută. Ea a obținut două ii- 
■ tluri mondiale și în concursul pe aparate. Iat-o lucrind la bîrnă in 
cadrul întrecerilor pe echipe.

începuturile 
din torente 
rest, să fie 

dansuri. Unele soluri, ca 
cel al Latîninei, au multe 
dans național, care — sus- 
o muzică adecvată — prile- 
spectaccl îneîntător.

s-au remarcat în

pregnant la sol. unde 
exercițiilor sînt alcătuite 
de salturi, pentru ca î.i 
adevărate 
de pildă 
fraze de 
ținute de 
juiesc un

După campioane, 
mod deosebit gimnastele celxslovace, 
ale căror exerciții (bineînțeles, cele 
liber alese) sînt axate în principal 
pe elemente acrobatice. Echipa Re 
publicii Cehoslovace are acum o bună 
gimnastă acrobată nu numai în Eva 
Bosakova ci și în Vera Ceaslovska 
(al cărei exercițiu la sol a entuzias
mat spectatorii din Moscova), Hanna 
Marejkova și Ludmila Svedova. De
ținătoarele medaliilor de argint au 
dovedit — în recentele campionate 
mondiale — o bună pregătire tehnică 
și o voință fermă de a scoate un 
rezultat cît mai onorabil. Caracteris
ticile echipei sînt combativitatea, dîr- 
zenia și omogenitatea. Gimnastele ce
hoslovace au înregistrat la Moscova 
un mare succes, pe deplin meritat 
rezultat al unei temeinice și îndelun
gate pregătiri

După aceste două reprezentative, iar, ordina a^fos^ șta^i^ă abia după

care s-au desprins net — după felul 
cum au evoluat — de restul pârtiei 
pantelor, am mai remarcat formația 
Japoniei, clasată pe locul IV și in 
trecută cu puțin de echipa noastră. 
Performanța sportivelor japoneze este 
foarte valoroasă, mai ales ținînd 
seama de faptul că, în a doua zi a 
întrecerilor, echipa a rămas în cinci, 
ceea ce înseamnă că nota fiecăreia 
trebuia să intre în punctajul general. 
Foarte muncitoare, atente, gimnaste
le japoneze au o mare putere de asi
milare, învață repede lucrurile 
Din echipă se distanțează 
naka dar credem că nu 
timp vom avea prilej să 
că Tanaka a fost ajunsă 
tinere.

Formațiile R.P. Ungare, 
garia, R.P. Chineze,

noi.
Keiko Ta- 

peste mult 
constatăm 

și de alte

R.P. Bul- 
R.P. Polone 

și R.D. Germane, ocupă — în această 
ordine — următoarele locuri în cla
samentul pe națiuni, despărțite prin 
punctaje foarte apropiate. Disputa 
dintre ele a fost foarte interesantă

evoluția la ultimele aparate. In fie-; 
care dintre echipe se găsește cîte o 
gimnastă cu un nivel superior celor-, 
lake, ca exemplu: Olga Tass în e- 
chipa maghiară, Natalia Kot în cea 
poloneză, Vera Ewald, în cea a R.D.G., 
Saltirka Tîrpova în cea a R.P. Bul
garia. Numai în reprezentativa R. P. 
Chineze, componentele sînt de o va
loare mai apropiată. Și chiar dacă 
acest lucru nu s-a și concretizat Ia 
campionatele mondiale prin ocupa
rea unor locuri apropiate în clasa
ment el există totuși și este o garan
ție pentru progresul ei. fn sfîrșit, pe 
ultimele locuri în clasament întîțnim 
echipele Franței, Suediei, Iugoslaviei 
și Finlandei. Cu o evoluție plată, din
tre acestea n-am remarcat decît for
mația Franței la exercițiile la sol și 
bîrnă și

N-am 
mai sus 
obținut 
aceasta,

săriturile suedezelor.
vorbit nimic în rîndjjfile de 
despre echipa noastră care ‘a 
medaliile de bronz. Despre 
într-un articol viitor.

ELENA MATEESCU, .



Categoria A în comentarii (UI)

Contribuții la rezolvarea 
problemei elementelor tinere

Dacă răsfoiești filele înscrise de 
ultima ediție a campionatului catego
riei A și te oprești mai mult acolo 
unde apar formațiile folosite, ai să 
întîlnești nume noi, în majoritate ju
cători tineri, care au îmbogățit „patri
moniul" categoriei A, aducînd — fără 
discuție — un suflu nou în loturile 
echipelor lor. AAatcianu, Mihăilescu, 
Raab, Greavti, Dumitrescu, Florea, 
Sfetcu, G. Marin, Motroc, Babone, 
Țîrlea, Koczka, Matyaș, Pînzaru, Bîscă, 
Enăchescu, Lereter, Zaharia (Știința), 
Mițaru, Cojocaru, Torok, Meszaros II, 
Varga, Bartha (C.S. Tg. M.), Oprea, 
Drăgoi, Eftimie și alții sînt jucători 
care — încercați în „Cupa Primăverii" 
— au debutat în campionatul 1957— 
58 la „A". Unii au reușit să se con
sacre, alții bat la poarta consacrării, 
Iar o a treia categorie a făcut dovada 
mor calități reale, care le deschid 
rumoase perspective de dezvoltare. 
Vktlți dintre ei s-au impus pentru 
.clecționare în echipele R.P.R.

Bilanțul acesta, sumar expus, duce 
a concluzia că în ultimul an s-a lu- 
rat cu folos în domeniul promovării 
dementelor tinere. In fond, un număr 
itît de mare de jucători promovați 
n prima categorie constituie un cîștig 
vident pentru fotbalul nostru. Faptul 
xprinjă o preocupare mai mare din 
artea secțiilor de fotbal față de pro- 
lema cadrelor. Dar, nu trebuie omis 
n alt fapt, esențial: contribuția di- 
ectă a taberelor de vară de juniori 
i a echipelor naționale în lansarea 
i promovarea multora din jucătorii 
fai sus citați. Cîntărind bine aportul 
■cțiilor de fotbal și acela al forului 
mducător al fotbalului în problema 
■egătirii și promovării fotbaliștilor 
r -I, trebuie să conchidem că, to- 

în ce privește activitatea secți- 
ai de fotbal rezultatele nu mulțu- 
esc pe deplin. Efectivul de jucători 

categoriei A și chiar B putea fi și 
ai mult îmbunătățit.
N-a existat însă pretutindeni aceeași 
eocuparc. Subliniem ca pozitivă ac- 
dtatea de la Petrolul Ploești, unde 
doi ani o serie de jucători — pregă- 

i cu răbdare și perseverență într-un 
ntru de juniori — au fost promovați 
menținuți cu curaj și încredere in 

inia echipă. In felul acesta a fost 
sibil ca Sfetcu, Ci. Marin sau Ta- 
rcea (care — încercat în 1956 — 
campionatul 1957—58 a jucat în 

ite cele 22 de meciuri ale Petrolu- 
) să ajungă jucători de bază ai c- 
pei. La Petrolul a existat o preo- 
rare pentru împrospătarea treptată, 
ională a primei echipe. și sperăm 

existe și de acum înainte. In 
imb, altfel s-au prezentat lucrurile 
alte echipe, unde s-au luat jumă- 

de măsuri sau s-a renunțat prea 
ir la un principiu sănătos atunci 

ncercarea unor elemente noi 
,._t rezultate imediate. Iată, de 

mplu, echipa U.T.A., al cărei lot 
imțea nevoia unei remanieri și 
e — după cum a dovedit campio
ni republican de juniori — dispu
și de cadre proprii dotate. Această 
ipă a făcut încercări timide și 
msecvente (Matyas, Koczka). Lin 
exemplu îl oferă C.C.A., care po

ri o formație standard de valoare 
cată .și care la un moment dat a 
rcat o remaniere mai largă a e- 
ci. Credem că ar fi fost mai indi
ca împrospătarea cadrelor primei 
rații cu elemente tinere din cele 
•are le avea la dispoziție (Cepolski, 
stantinescu, Staicu, Bîikosv etc.) 
i fost făcută in mod treptat și în 
iul rind in acele posturi unde se 
ea absolută nevoie. Un astfel de 
eden socotim că ar fi dat rezultate 
bune și, în orice caz, n-ar fi de- 
inat revenirea la vechea formație 

unele încercări neizbutite. In 
ral, promovarea jucătorilor nu 
un proces atît de ușor. Ridicarea 
orilor trebuie făcută pe baza unei 
icări serioase, cu pricepere, cu 
tact și cu răbdarea cuvenită. Alt- 

;e pot rata foarte multe talente 
e poate produce dezorganizarea 
lă a unor echipe. Asta nu în- 
nă însă ca unele echipe să nu 
absolut nimic sau să facă prea 

, fie din lipsă de curaj și in- 
ire in jucătorii tineri, fie din 
i goanei după rezultate imediate, 

aceea considerăm că, totuși, 
ema pregătirii, promovării și 
inerii elementelor tinere în loturile 
■ nu a căpătat încă rezolvarea 

* lită. Mai sînt jucători tineri care 
ușă și un jucător nepromovat la 

riscă sau să se plafoneze, sau 
e piardă, cum credem că s-ai 

întîmpla cu Leahevici (Rapid 
au cu alți fotbaliști care joacă 
tegorii ăl căror nivel l-au depășit 
iri). Fotbalul nostru dispune de 

numeroase și dotate. Este un 
indiscutabil. In actuala tabără 
niori de la Rin. Vîlcea sînt multe 
nfe valoroase. Totul depinde de 
l cum vom proceda. Și în această 

privință facem următoarele sugestii:
— Preocuparea echipelor trebuie 

îndreptată SPRE FORMAREA DE 
JUCĂTORI CU CALITĂȚI ATLETICE 
CIT MAI DEZVOLTATE SI CU O 
TEHNICITATE CIT MAI RIDICATA 
.și NU SPRE CISTIGAREA DE COM
PETIȚII-

— Acordarea unei importanțe maxi
me problemei educației tinerilor jucă
tori, dezvoltarea sentimentului de dra
goste și atașament față de colectiv 
sau club, combaterea din timp și cu 
hotărîre a oricărei tendințe de îngîm- 
fare sau vedetism (cum s-a constatat 
la un moment dat la V. Angliei și 
Mateianu).

— Creșterea jucătorilor, MAI ■ A- 
LES DUPĂ TERMINAREA JUNIO
RATULUI, cu atenție și exigență, a- 
sigurîndu-li-se condițiuni de dezvol
tare fie prin promovarea lor în lotu
rile prime, fie prin trecerea la alte 
echipe unde să-și continue în mod 
corespunzător pregătirea, pînă cînd 
vor atinge nivelul cerut de o cate
gorie superioară.

— Tratarea cu încredere, curaj șt 
răbdare a problemei promovării ra
ționale a jucătorilor cu perspectivă, 
după o perioadă suficientă de obser 
vare și edificare asupra posibilităților 
lor.

— Alcătuirea unor formații de ti
neret (sau rezerve) cărora să li se 
asigure o activitate regulată printr-o 
competiție (după modelul campiona
tului „dublurilor" din U.R.S.S.), a 
cărei formulă de disputare să fie a- 
leasă în raport direct cu posibilitățile 
de organizare și cerințele tehnice ale 
fotbalului nostru. Opiniem pentru 
R EI NI-' 11NȚAREA CAM PIONATULUI 
DE TINERET, desființat după primul 
său an de existență, dar din care 
s-au ridicat o serie de jucători, azi 
titulari la „A“ sau la „B“ (frații 
Munteanu, Banciu, Nagy, Szasz (am
bii Tg. Mureș), Ghibănescu, Rociu, 
Băluț, Ciurugă, Botescu, Dănulescu 
etc.).

Ducînd o activitate bine organi
zată și orientată, de perspectivă, în 
domeniul formării și ridicării elemen
telor tinere, sîntem convinși că putem 
contribui și la împrospătarea largă a 
cadrelor fotbalului și la îmbunătăți
rea calității generale a jocului de 
fotbal.

P. GAȚU

înaintea etapei a IV-a 
de polo

Campionatul categoriei B de polo 
pe apă programează mîine în Capi
tală și în țară meciurile etapei a 
IV-a, după următorul program: 
București (ștrandul ,,Dante Gherman", 
ora 12): Progresul Gospodării — Fe
roviarul Timișoara; ștrandul T.C.II. 
(Lacul Floreasca ora 12): T.G.H. — 
C.F.R. Cluj; Oradea: Voința — Me
talul Cluj; Lugoj: Textila — Indus
tria Linei Timișoara (derbiul seridi 
I); Cluj: Rapid — Voința Tg. Mureș 
și Progresul — C.F.R. Arad.

Concursul Pronosport nr. 29 de mîi
ne duminică 20 iulie care se închide 
astă seară în provincie și mîine la ora 
12 în Capitală suscită un interes cres- 
cînd în rîndul participanțiior.

Programul de concurs cuprinde me
ciuri echilibrate din care remarcăm 
cele două derbi-uri ale campionatului 
maghiar de fotbal: Ferencvaros-M.T.K. 
și Honved-Vasas care se dispută în 
cuplaj la Budapesta.

Campionatul de fotbal maghiar fiind 
pe sfîrșite, rezultatele de mîine vor cla
rifica oarecum poziția celor trei prota
goniste la titlu, Ferencvaros, Honved 
și M.T.K., toate din Budapesta. Cele 
mai mari șanse continuă să Ie dețină 
echipele Honved și Ferencvaros.

Faptul că la aceste două întîlniri 
trebuie să se indice pronostic la pauză 
și final contribuie la interesul acestui 
gen de concurs, care se soldează 
după cum știm cu premii mari de zeci 
și sute de mii lei.

Cele patru întîlniri incluse în pro
gram din „Cupa de Vară" se anunță 
și ele interesante în urma rezultatelor 
din etapa trecută. După părerea noas
tră, echipele Oroszlanyi Banyasz si 
Vaci SE nu pot pierde meciurile de 
mîine. Un meci echilibrat se anunță 
între Delbudai Spartacus și Petofi 
Budapesta. In rest apelați la calcul 
și bine -înțeles la... inspirație.

• Miercuri 16 iulie s-au desfășurat 
două meciuri restante din campionatul

IIIîine pe stadionul Dinamo 

jjMeciuI international de hochei pe iarbă 
R. P. Ilumina — R. P.

Mîine, înccpînd de la ora 18, stadi
onul Dinamo din Capitală va găzdui 
întîlnirca internațională de hochei pe 
iarbă dintre reprezentativele R. P. Ro- 
mîne și R. P. Polone. Evenimentul are 
o deosebită importanță, atît datorită 
valorii echipei oaspe, cît și pentru că 
prin această partidă se inaugurează 
sezonul internațional al hocheiștilor 
noștri. în vederea acestui fapt, ei au 
făcut pregătiri speciale, sub suprave
gherea antrenorilor Adrian Odochian, 
Șt. Catană și Gh. Dumitrescu. Joi după 
amiază reprezentativa noastră a sus
ținut un meci de verificare în com
pania unei selecționate bucurcștcne. 
Selecționata națională a jucat mai 
bine decît în partidele de verificare 
disputate anterior, ceea ce ne deter
mină să privim cu încredere evoluția 
ei în partida de mîine.

După jocul de verificare disputat 
joi, cei trei antrenori au alcătuit e- 
chipa pentru meciul cu reprezentati
va ; R. P. Polone: Deleanu și Pîrvu 
(portari) — S. Almassi, Eug. Popes
cu — Dulimov, Ion Popescu, Timar — 
Berbecaru, Pășcălău, Butiurcă, Karri, 
Matei. Ca rezerve au fost reținuți : 
Samur și Zaboischi.

Lotul polonez a sosit ieri seară în

Cursa Scînteii
(Urmare din pag. 1)

etape): 1. C. Dumitrescu (C.C.A.) 1711 
10:57; 2. D. Munteanu (Dinamo) 17h 
14:32; 3. A. Șelarii (Dinamo) 17h 
16:21; 4. E. Mihăilă (Progresul) 17h 
16:28; 5. Gh. Șerban (C.C.A.) 17h
16:35; 6. V. Dobrescu (C.C.A.) 17h 
16:40; 7. I. Stoica (Voința) 171117:02: 
8. P. Gane (Minerul Filipești) 171i 
17:02; 9. C. Moiceanu (Dinamo) 17h 
17:17; 10 I. Constarrținescu (Progresul) 
1711 17:22.

★

Sîmbătă se dispută etapa Sibiu — 
Orașul - Staiin, iar duminică ultima 
etapă, Orașul Stalin — București. So
sirea la. București va avea loc pe velo
dromul Dinamo în jurul orei 18. îna
inte, începînd de la ora 15, se va des
fășură o reuniune de ciclism pe pistă, 
dotată cu „Cupa Scînteii", reuniune ce 
va fi televizată. De asemenea, va fi 
transmisă Ia televiziune sosirea concu- 
renților în „Cursa Scînteii".

în campionatul categoriei B

După trei etape clasamentele celor
doua scrii se prezintă

SERIA
i astfel:
I

1. Voința Timișoara 3210 23:18 B
2. Industria Linei

Timișoara 3 2 0 1 30: 7 4
3. Metalul Cluj 2 2 0 0 13: 4 4
4 Textila Lugoj 2 1 1 0 10: 8 3
5. Progresul București 3102 16:16 2
6. Voința Oraclea 3003 9:26 0
7. Feroviarul Timișoara 2 0 0 2 0:22 r*

SERIA A ll-A’
1. C. S. Oradea 3 3 0 0 36; 2 P
2. C.F.R. Cluj 3 3 0 0 18: 4 fi
3. C.F.R. Arad 2200 9: 3 4
4. T.C.H. București 2101 7:17 ?
5. Voința Tg. Mureș 2002 3:14 0
6. Progresul Cluj 3 0 0 3 4:22 0
7. Rapid Cluj 3 0 0 3 2:19 0

de fotbal maghiar. Pecs a întrecut pe 
Dozsa cu 2-1 și Diosgyor pe Tataba- 
nya cu 3-1. Infrîngerea suferită d.- 
Tatabanya la Diosgyor vine să con
firme forma bună ce o manifestă în 
actualul sezon echipa Diosgyor.

• Pla'a premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 28 din 13 iulie și Pro- 
noexpres nr. 26 din 16 iulie continuă 
să se facă în Capitală astăzi după a- 
miază începînd de la ora 17 la agen
țiile proprii raionale Loto-Pronosport în 
raza cărora premiații și-au depus bule
tinele.

• Premiile concursului Pronoexprcs 
nr. 26 din 16 iulie:

Fond 854.077.
Cat. III: 8 variante a cîte 15.101 lei 

fiecare.
Cat. IV: 51 variante a cîte 2.368 lei 

fiecare.
Cat. V: 397 variante a cîte 304 tei 

fiecare și Cat. VI: 1.375,50 variante a 
cîte 87 iei fiecare.

Deoarece nici o variantă nu a obți
nut un premiu de categoria I și Il-a 
se reportează pentru concursul Pro- 
noexpres nr. 27 cu tragerea din urnă 
miercuri 23 iulie, 250.000 lei pentru 

Capitală. Am avut plăcuta surpriză de 
a întîlni printre oaspeții noștri pe So- 
bieslav Paczkowski, binecunoscut teh
nician care a mai fost în țara noastră 
în 1955 ca antrenor șl 1957, cînd a 
însoțit echipa CAV.K.S. Poznan. Ast
fel, prin intermediul lui Sobieslav Pac
zkowski, conducătorul delegației polo
neze, am putut afla, cîteva amănunte 
interesante despre adversarii de mîine 
ai hocheiștilor romîni. ,

Anul acesta, echipa reprezentativă a 
R. P. Polone a susținut două partide 
internaționale, ambele cîștigîndu-le cu 
același scor: 2—0 în fața selecționate
lor naționale . franceză și austriacă. 
Formația care va evolua mîine pe sta-

O fază dinamică de 'a mi d din jocurile internaționale susținute 'ic 
echipa noastră reprezemahva de hochei pe iarbă. Mîine, hocheiștii noștrii 
vor susține o nouă întîlni'e, Wrunt ind redutabila echipă a R P. Poame.

Despre meciurile cu selecționata R.D.G.

Echipa noastră reprezentativă de polo 
a excelat în atac...

...dar a fost vulnerabilă în apărare
Jucătorii noștri de polo pe apă 

și-au îmbogățit cu încă două victorii 
palmaresul întîlnirilor directe cu re
prezentativa R.D. Germane. Și astfel, 
în locul semnului de întrebare tre
cut de noi (înaintea jocurilor) în 
dreptul anului 1958 au apărut rezul
tatele celor două partide recent 
disputate: 11-7 și 9—6.

Aprecierile elogioase, • cu care 
oaspeții ca și presa sportivă de alt
fel, au ținut să sublinieze valoarea 
jocului practicat — în ansamblu — 
de sportivii romîni nu fac, însă, 
deloc inutile comentariile ce urmează: 
chiar și scorurile finale — de pro
porții... rugbistice — par să spună 
că echipei noastre reprezentative îi 
mai lipsește ceva... Ce anume? In 
momentul în care o echipă reușește 
să înscrie, pe parcursul a două par
tide, 20 de goluri, se poate afirma 
că ea este înzestrată cu o putere a- 
preciabilă de concretizare. Si aceasta, 
în treacăt fie spus, în fața aceleiași 
.formații, care nu a primit decît 14 
goluri (tot în două jocuri) de la 
echipa Ungariei, campioană olim
pică.

Intr-adevăr, așa cum spuneam și 
în cronica primei partide, rareori am 
văzut o apărare atît de derutată ca 
cea a oaspeților. însăși declarația 

categoria l-a și 120.815 Iei pentru cate
goria Il-a.

Rezultatele meciurilor din progra
mul concursului Pronosport nr. 29 vor 
fi cunoscute mîine scară la ora 21.

Programul concursului Pronospon 
tir. 30.

Etapa din 27 iulie 1958.
!. M.T.K.-Ujpesti Dozsa (Camp.

R.P.U.) — pronostic la pauză.
II. M.T.K.-Ujpesti Dozsa (Câmp.

R.P.U.) — pronostic final.
III. Vasas-Ferencvaros (Camp. 

R.P.U.) — pronostic la pauză.
IV. — Vasas-Ferencvaros (Camp. 

R.P.U.) — pronostic, final.
V. Csepel — Honved (Camp. R.P.U.)
VI. Tafabania — Salgotarjan (Camp. 

R.P.U.).
VII. Pecs-Szeged (Camp. R.P.U.).
VIII. Szombathely-Diosgvor (Camp. 

R.P.U.).
IX. Dorog-Komlo (Camp. R.P.U).
X. Szekesfehervari Vasas-Kobanyai- 

Lombik (Cupa de Vară R.P.U.).
XI. Vaci S.E.-P.etofi Budapesta (Cu

pa de Vară — R.P.U.).
XII. Delbudai Spartacus-Elore Bu

dapesta (Cupa de Vară R.P.U.).

*) Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosport^

Polonă
dionul Dinamo va cuprinde o serie de 
elemente tinere, debutante. Iată, de 
altfel, pe cei 15 jucători polonezi care 
au sosit și din rîndurile cărora va fi 
alcătuită echipa: Gurniy, Vojdilak 
(portari), Kobiak, Szamkiewics, Smi- 
gelski (fundași), Dombowski, Maszet, 
Macsiasczik, Stajinski (mijlocași), 
Ptak, Rujainski, Visniewski, Ziayza. 
Mtczal, Gabrileski (înaintași).

Ieri după-amiază au sosit și cei doi 
arbitri care vor conduce partida: Hans 
Schmidt și Egon Hoetsch, ambii din 
R. D. Germană.

In deschidere, la ora 16,15, un meci 
de fotbal: Sel. tineret București — 
Bere Rahova.

după meci a portarului Ecker ex
prima, pe cît de sincer, pe atît de 
plastic, caracterul derutant al ac
țiunilor ofensive întreprinse de e- 
chipa noastră: „Nici nu știu, cum 
din cîteva pase mă trezeam mereu 
cu un adversar inaintînd, nestingherit, 
spre poartă. Aveam impresia că 
„răsare" din fundul bazinului exact 
la momentul oportun".

Este meritul antrenorului Adal
bert Balint, oare, de ani de zile, se 
străduiește să înlocuiască acțiunile 
confuze din jocul echipei, cu sche
me tactice bine concepute. Deci, o 
notă bună atacului 1

Dar, defensiva? Aici este partea 
slabă, pentru că, tot în două par
tide, echipa noastră a primit 13 
goluri, dintre care, cel puțin jumă
tate din mari greșeli. In jocul mo
dern, cu atacuri și contraatacuri ex
trem de dese, specializarea pe posturi 
a trecut pe un plan secundar, făcîrd 
loc jucătorului multilateral capabil 
să ducă la bun sfîrșit o acțiune <> 
fensivă, dar... să și oprească un atac 
în condiții permise de regulamen: 
Am considerat necesar să deschidem, 
această paranteză pentru a arăta că 
tinerii, abia introduși în echipă 
(Grințescu, Kroner) și uneori Mar- 
chițiu prezintă încă lipsuri la acest 
capitol: ei recurg la faulturi eviden
te, pentru a deposeda adversarul de 
balon, nu dau dovadă de prompti
tudine în momentele de contraatac 
advers, și nici atunci cînd apărarea 
Se găsește în inferioritate numerică, 
pentru a efectua schimbul de locuri, 
întreaga echipă nu are încă o bună 
orientare tactică. La arbitrajul „strîns" 
(cum a fost, dc pildă, cel 
prestat de sovieticul Blumenthal), ju
cătorii puteau să evite foarte multe 
faulturi și în special pe cele comise 
în zona de pedeapsă. Lipsa de ma
turitate tactică (care se cîștigă, ce-i 
drept, și prin mai multe întîlniri in
ternaționale) s-a vădit și în mo
mentele în care adversarul a reu
șit să reducă simțitor din handicap. 
La situația de 9—3 (în prima par
tidă) sau de 4—1 (în cea de a 
doua) echipei îi erau necesare pe
rioade de relaxare. In acest scop, 
jucătorii trebuiau să joace mai mult 
balonul în jumătatea lor de teren 
și să treacă, la ofensivă numai în 
situațiile clare, favorabile de atac. 
Ceea ce n-au făcut. Iată principalele 
deficiențe asupra cărora — în timpii! 
care a mai rămas pînă la campiona
tele europene — echipa noastră re
prezentativă trebuie să se concen
treze.

GH. MCOLAESCU 
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Excursia sâpiumînîi 9(T
llytd

Tușnadul și împrejurimile Iui
0

Pornind din București, trenul te duce în cîteva orc din căldura toridă 
Capitalei spre Valea Prahovei cu răcoarea ei plăcută. Iar dacă îți con- 

iui drumul dincolo de Orașul Stalin și Sf. Gheorghe, ajungi întruna din- 
; cele mai frumoase regiuni ale țării. Ca o salbă se întind de-a lungul căii 
rate numeroase stațiuni baltieo-clima ferice: Bodoc, Malnaș, Tușnad etc. De 
pt, despre această ultimă localitate vrem să vorbim în rîndurile de mai 
s.
Situat la 656 metri altitudine, in mij
eai unei păduri de brad, în defileul 
Uultii, Tușnad este vizitat — vara ca 

iarna — de oamenii muncii din 
va noastră care își petrec aci zilele 
; odihnă, sau urmează diferite trata
mente medicale. Apele minerale sint fo
ssil oare celor suferinzi de c 
mlădii.
La Tușnad să stai numai In casă, 

iseamnă să comiți o mare . 
atura e atît de frumoasă și sint atl- 
•a locuri minunate care merită vizi- 
ite, incit te îmbie mereu la excursii, 
i plimbări
Să începem cu cele mai apropiate: 
plimbare pe Valea Oltului, in sas 

au in jos, spre Bicsad sau spre Tuș- 
ad-sat, poate dezvălui locuri nease-

diferit»

greșeală:

w
CONCURS POPULAR DE CANOTAJ
Clubul sponlv Metalul MIG organi

zează în zilele de 25, 26 și 27 Iulie un 
joncurs popular de canotaj deschis 
membrilor U.C.F.S. din întreprinderile 
Ministerului Industriei Grele din Ca
pitală și membrilor lor de familie pre
cum și elevilor școlilor profesionale din 
ramura industriei grele. întrecerile se 
vor disputa în după amiezele zilelor 
amintite, pe lacul Herăstrău, în fața 
cabanei „Metal-Elecua**. Se va concura 
în probe de băieți și fete, pe bărci 
universale, și giguri de 2 + 1 șl 4 + 1. 
Dacă colectivele prezintă șl schifl'ștl, 
se vor organiza șl piobe ‘ • -- -
scrierile se primesc la 
,,Metal-Electra“, pînă la 
tigătorii probelor vor fi 
colectivul sportiv 
cei mai mulți 
„Cupa Metali»l“.

de schif. In- 
baza na-utică 
22 iulie. Cîș- 
premiați, iar 
va prezentacare _ 

concurența va primi

UN CONCURS
LA

DE MOTOC1CLISM 
REȘIȚA

Colectivul sportiv Metalul 
ganizează mjine dimineață 
concurs de moțoctclism pe. ____ , _
chis în noul cartier muncitoresc „Lun
ca PoțmostuiW. La această întrecere 
și-au anunțat participarea cei mai bu-ni 
alergători din București, Orașul Stalin, 
Cluj, Sibiu, Mediaș, Craiova, Tr. Seve
rin, Hunedoara, Timișoara, Arad, 
Oradea, Tg. Mureș* CÂmpdna, Ploești 
și Reșița. Concursul este așteptat cu 
mare nerăbdare, cu atît mai mult cu 
cît la Reșița nu s-a mai organizat de 
mult timp un concurs de o asemenea 
amploare.

Gh. Dobrescu — coresp.

Reșița or- 
un mare 

circuit în-

CONCURS DE TRIATLON

Duminică ți luni se desfășoară în 
Capitală faza orășenească a concursu
lui republican de triatlon. Acest con
curs reprezintă un mijloc de selecție 
a celor mai dotate elemente pentru- 
practicarea, în continuare, a pentatlo
nului modern. Triatlonul se compune 
din trei probe: TIR (20 de focuri cu 
armă sport, culcat nerezemat); ÎNOT 
<200 m. în orice stil) și ATLETISM 
(cros pe distanța de 3000 m.). Mîine au 
loc probele de tir (ora o, poligonul 
„Gh. Vastlichi") și apoi înot (ștrandul 
„Dante Gherman*-). Concursul are un 
caracter popular, înscrierile primin- 
du-se și mîine, înaintea probei de tir.

i'ENls — Teren Progresul, ora 16 : 
meciuri în cadrul „Cupei Galea “.

CANOTAJ ACADEMIC — Snagov, 
de la ora 17.40: „Regata Sn-agov“.

In Capitală
AZI

NATAȚIE Ștrandul „ Dante GUer- 
man“, <t-e la oua 17 : Campionatul re
publican -de juniori (Înot și sărituri) — 
faza regională.

CANOTAJ ACADEMIC : Snagov :
„Regata Snagov“ de la ora 17.40.

TENIS — Teren Progresul, ora 16 : 
meciuri în cadrul „Cupei Galea“.

MIINE
NATAȚIE — Ștrandul „Daute Gh«- 

maa*‘ț de la ora 9 : Campionat-ut re
publican de juniori (înot și sărituri) 
— faza regională.

POLO Ștrandul „Danie Gherman**, 
ora 12 : Pro . jsul Gospodării Bucu
rești—Feroviarul Timișoara (categ. B.); 
ștrandul T.C.H. (lacul Floreasca), ora 
12 : T.C.H. București—C.F.R. Cluj (ca- 
teg. B.).

VOLEI Teren Voința (Str. Cezar 
Boliac), ora 10 : Voința—Utilajul Pe
troșani (eateg. B.).

CICLISM — Velodromul Dinamo, ora 
15,15 : „Cupa Scînteia** — probe pe 
pistă, in jurul orei 16, va avea loc 
sosTea din .Cursa Scînteii".

HOCHEI PE IARBA. — Stadionul 
Dinamo, ora 18 ; Meciul internațional 
Romînia — Polonia. In deschidere, la 
ora 16.15, fotbal: Selecționata de tineret 
București — Bere Rahova
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muit de frumoase, pe care nici nu le 
ghiceai. Nu trebuie uitată nici „Stînca 
Șoimilor" unde se ajunge în 40 minute 
pornind din spatele actualului teren 
de fotbal', la capătul unui urcuș mi 
prea greu. De sus ți se înfățișează pa
norama întregului tușnad, cu ochiul de 
apă al lacului Ciucaș, exact așa cum 
se vede șt în fotografia noastră. Iar 
dacă aveți la îndemînă și un aparat 
de fotografiat, o imagine ca aceasta o 
puteți avea și dv.

Dar să continuăm plimbarea: por
nind de la terenul de volei (din fața 
cantinei Nr. 2) se poate ajunge foarte 
ușor la înălțimea ,,Ludmila", apoi la 
„Apor". O excursie ceva mai dificilă 
(aproape 90 minute) este aceea de la 
Dealul. Cetății.

In mod intenționat am lăsat însă 
la urmă excursia cea mai frumoasă ce 
se poate face pornind de la Tușnad: 
spre vestitul lac Sf. Ana, unde se 
poate ajunge in circa două ore și ju
mătate. Două drumuri merg intr-acolo: 
unul de la ,.Ludmila", celălalt. mai 
frumos (marcaj: două linii albe, una 
roșie), șerpuiește pe muntele Ciomag 
traversînd pădurea. Din platoul care 
se găsește mai în sus (1248 m. alti
tudine) ț se întinde priveliștea depresiu
nii Ciuc. Plecînd de aci. cărarea co
boară versantul de răsărit al munte
lui, spre lacul care se ascunde într-un 
vechi crater.

lacul Sf. Ana (951 m. altitudine) 
are o circomferință de aproape trei ki
lometri și o adincime de maximum 12 
metri. Dacă aveți însă „plăcerea" să 
vă prindă o ploaie, trebuie s-o îndurați 
cu stoicism: in coliba părăsită de pr 
malul lacului, plouă la fel de tare ca 
și afară! In schimb, după ploaie, veți 
vedea un splendid curcubeu ce 
că începe și se termină în lac. 
sfat: luați-vă apă în termos, de 
Tușnad. pentru că pe drum nu 
găsi, iar cea din lac nu e bună 
băut.

Un pescar poate face treabă bună. 
In lac trăiește o specie de somn 
pitic, nu mai mare de o șchioapă, dar 
care are niște dinți ce înțeapă destul 
de tare.

part 
Un 

la 
veți 

de

Agenda
• Astăzi la ora 16,23 va pleca din 

Gara Băneasa trenul special 331—332 
spre Predeal, cil circa 1200 persoane 
care vor vizita diverse localități de pe 
Valea Prahovei. Trenul se va îna
poia în Capitală duminică în jurul 
orei 22,45.

• Un alt tren special pleacă din

Noile norme de clasificare sportivă la rugbi
MAESTRU

— Să fi făcut parte din echipa 
care a cîștigat în același an cam
pionatul R.P.R. și Cupa R.P.R. partici- 
pînd la 75% din jocurile respective și

In țară
AZI

ATLETISM — Cluj ; Meciul triun
ghiular de juniori Romînia—Bulgaria— 
Ungaria.

VOLEI — Craiova : Faza finală a 
campionatelor republicane de juniori.

MIINE
BASCHET — Campionatul categoriei 

B, SERIA I : oradea : Voința—I.C.A.H. 
București; Deva; Mureșul—Rapid Cluj; 
Km. vilcea : Voința—Voința Tg. Mu
reș ; satii Mare : Voința—Medicina Ti
mișoara. SERIA a n-a : Craiava : 
Știința—C.S. A. Bacău; iași •_ Medici
na—Torentul Galați; Orașul Stalin : 
Politehnica—Sportul MunciWiresc Ră
dăuți ; constanța ; Farul—Progresul 
Roșiorii de Vede.

VOLEI : Campionatul categoriei B : 
SERIA I ; Suceava: Voința—Știința 
Iași; Constanța ; Feroviarul—Voința 
Bacău; Ploești : Aurul Negru—C. S. 
Snagov; Orașul Stalin: Politehnica— 
Știința Galați. SERIA a Il-a - Timi
șoara ; Casa Ofițerilor—Dinamo Cluj ; 
Baia Mare : Dinamo—Dinamo Oradea ; 
Tg. Mureș ; Dinamo—Știința Timi
șoara.

VOLEI — Craiova : Faza finală a 
campionatelor republicane de junio-ri.

ATLETISM — Cluj : Meciul triun
ghiular de juniori Romînia—Bulgaria— 
Ungaria.

Așa se văd Tușnadul și Lacul 
Ciucaș de pe stînca Șoimilor.

(foto ALEX. DUCA)

Urcușul de la lac spre vi rful mun
telui (înapoierea) nu vi se va părea 
prea greu, mai ales în zilele acestea: 
peste tot locul, puzderie de fragil De 
sus, din poiană, în mai puțin de o oră 
coborîți in Tușnad.

Vireșie că in regiune există și alte 
trasee turistice. De pildă, in cîteva or», 
de la Sf. Ana ajungi la muntele Pu- 
ciosul. Altă excursie se poate face pe 
șosea de la Tușnad la Bicsad-sat, apoi 
spre comuna toria. Ajungem mai Iu
tii la sanatoriul Toria. La cîteva sute 
de metri de aci se găsește o mare 
curiozitate a naturii: grota Pu
cioasa, plină cu hidrogen sulfurat și 
gaz carbonic. Iar păsările care—„im
prudente" — zboară pe deasupra gro
tei cad moarte, asfixiate. In apropiere 
se află cetatea Balvatoria, construit^, 
după cum spune legenda, în secolul XI.

Un. lucru e sigur: în 
veți merge, veți face o 
cută.

orice direcție
excursie p!8-

MIRCEA TUDORAN

turistică
Gara Obor la ora 1 noaptea spre Va- 
sile Roaită, cu mai mult de 1000 ex
cursioniști. înapoierea se va face în 
ziua de 20 iulie, la ora 23,17.

• Spre Piatra Mare și Bolnoc plea
că trenul 3001 astăzi la ora 12,17. îna
poierea excursioniștilor se face cu 
trenul special 332 la ora 22,45, 

să fi jucat efectiv în echipa R.P.R. în
tr-un joc interțări.

— Să fi făcut parte din echipele 
care au cîștigat campionatul R P.R. 
doi ani consecutiv sau de trei, ori al
ternativ (în decurs de cinci ani) par- 
ticipînd la 75% din jocuri și să 
fi jucat odată în echipa R.P.R. într-un 
joc intertări.

•— Să fi făcut parte din echipa 
care în decurs de cinci ani a cîștigat 
odată campionatul R.P.R. și de două 
ori Cupa R.P.R., participate la 50% 
din jocurile respective și să fi jucat • -- - -• -
joc

într-unodată ta echipa R.P.R. 
interțări.

— Să fi făcut parte din echipa 
care a cîștigat de trei ori alternativ 
ta cinci ani campionatul R.P.R. sau 
Cupa R.P.R., participate la 50% din 
jocuri și să fi jucat odată în echi
pa R.P.R. într-un joc interțări.

— Să fi jucat de 10 ori în echipa 
R.P.R. ta întîlniri interțări.

— Să fi jucat efectiv în echipa 
R.P.R. în șapte întîlniri interțări cîș- 
tigate.

CATEGORIA I

parte timp de un 
clasată în primele 

clasamentul cate- 
din

— Să fi făcut 
an dintr-o echipă 
șase formații în 
goriei A, jucînd efectiv în 75% 
jocurile de campionat.

— Să fi făcut parte dintr-o echipă 
finalistă în Cupa R.P.R. participind 
Ia 75% din jocuri.

— Să fi jucat efectiv odată în 
echipa R.P.R. într-un joc interțări.

CATEGORIA a II-a

— Să fi făcut parte dintr-o echipă 
de categoria A participînd la 50% 
din jocurile de campionat.

Să fi făcut parte dintr-o echipă

NUMAI FOTBAL?
Am ales din numeroasele corespondențe sosite zilele trecute la re

dacție, trei scrisori al căror conținut nu diferă mult. Alegerea noastră s-a 
oprit asupra lor și pentru 
abordează una din cele mai actuale probleme ale mișcării sportive : activi
tatea colectivelor. De fapt

vorba despre inactivitatea unor
A fost odată-.

acest lucru, dar mai mult pentru că autorii

este

rodnică activitate la colec- 
sportiv Eleclro-Precizia din Să- 
Existau aci echipe de handbal 

înscrise ta

...o 
tivul 
cele.
(masculină și feminină), 
campionatul regional, echipe de fot
bal participante la diferite întreceri 
raionale sau regionale, se practica 
cîndva — cum ține să precizeze co
respondentul nostru Ion Ciobanii — a- 
tletismul, boxul și voleiul și, în plus, în 
cadrul acestui colectiv sportiv se des
fășura și o frumoasă activitate G.M.A. 
Din toate acestea nu a mai rămas 
decît o echipă de fotbal ta campio
natul regional și... amintirile.

Revoltat, și pe bună dreptate, au
torul scrisorii ne relatează și despre 
faptul că pe terenul de baschet zac 
de multă vreme niște grămezi de că
rămidă și pietriș, precum și despre 
diversele materiale sportive care au 
prins mucegai în magazia colectivu
lui sportiv.

Pentru fotbaliști mumă, 
pentru alții...

Cam aceasta este atitudinea colec
tivului sportiv Olimpia din Călărași 
(președinte Gavrilă Bogdan). Preo- 

calificată la semifinalele Cupei R.P.R. 
participînd la 75% din jocuri.

— Să fi făcut parte dintr-una din 
echipele participante la Campionatul 
categoriei B luînd parte efectiv la 
75% din jocurile de campionat.

— Să fi făcut parte din primele 
două echipe în clasamentul campiona
tului orașului București la categoria 
I, participînd la 75% din jocurile de 
campionat.

-— Să fi făcut parte dta echipa care 
a cîștigat doi ani consecutiv Campio
natul R.P.R. de juniori, participînd 
efectiv la 75% din jocurile de cam
pionat.

CATEGORIA A III A

— Să fi făcut parte dintr-o echină 
participanta la campionatul catego
riei B, luînd parte Ia 25% din jocu 
rile de campionat.

— Să fi făcut parte dintr-o echipă 
care joacă într-un campionat orășe
nesc (cu excepția celor clasate pe 
ultimele două locuri) participînd e- 
fectiv Ia 50% din jocurile dc eatnpto 
nat.

JUNIORI

— Să fi făcut parte dintr-o echipă 
participantă la campionatul de junto 
ri al orașului respectiv cu excepția 
echipelor clasate p® ultimele două 
locuri și să fi participat la 50% din 
jocurile de campionat.

CONFIRMAREA CATEGORIEI

categoriei se 
doi ani de la

Pentru confirmarea 
cere ca în următorii 
obținerea clasificării la una din ca
tegorii, sportivul să realizeze tina din 
normele prevăzute pentru obținerea 

categoriei primite..

Campionatul 
de mare fond pe Dunăre 

la caiac - canoe
și 31 august, Consiliul 
Sindicatelor, în colaborare

Intre 18 
Central ai 
cu Federația Romînă de Sporturi Nau
tice, organizează tradiționalul campio
nat de mare fond pe Dunăre la caiac- 
canoe.

Spre deosebire de edițiile trecute, ca
iacele vor porni de la Călărași și vor 
merge pînă la Stilina în 10 etape (•147 
km) iar canoele vor parcurge traseul 
Tulcea-Sulina (84 km). La caiac se 
va concura pe ambarcații klinker dc 
două locuri, iar ia canoe tot pe ani- 
barcații de două locuri (în loc de 
10+1). Cluburile și colectivele sportive 
pot înscrie (la C.C.S. pînă la 1 august) 
echipe formale din 4 caiace și 4 canoe. 
Clasamentele se vor întocmi separat 
pe echipaje, la caiac și la canoe, și 
general, pe echipe.

după cum veți vedea — în cele trei scrisori 
colective sportive și despre altceva...
cupat numai de activitatea echipei de 
fotbal, Consiliul acestui colectiv spor
tiv a neglijat total celelalte aspecte: 
ale muncii. Pe tovarășii din consi
liul colectivului Olimpia nu îi supără 
faptul că din cei peste 900 de sa- 
Liriați, cîți numără cele 5 întrepr' 
deri pe lingă care este organizat c. 
lectivul, numai 137 sint membri ai 
U.C.F.S. ? Nu îi supără, de aseme
nea, faptul că din cele 10 secții pe 
ramură de sport, doar două (atletis
mul și boxul) au ceva activitate, res
tul funcționînd numai pe hîrtie ? Nu 
li se pare că suma de lei 255 ce rcA 
prezintă cotizații încasate pînă acum 
este prea mică fată de cei 15.000 de 
lei cheltuiți cu echipa de fotbal ?

Iar corespondentul 
Scăunaț) ne relatează 
concludent: în timp ce 
de fotbal s-ati cheltuit 
pentru restul secțiilor 
lei! Edificator, nu ?

Tot fotbalul...

nostru Aurel 
încă un fapt 
pentru 
15.000 
doar...

echipa 
de tei, 
90 de

Ce vreți ? Sînt unele colective prin 
orașele de provincie care “își închipuia 
că activitatea sportivă înseamnă or
ganizarea unei echipe de fotbal, în
scrierea ei în vreun campionat raio
nal sau regional și... atît, Aven 
fața noastră o altă scrisoare,

— data aceasta din Vaslui, în care 
respondentul nostru A. Herșcovici 
relatează un asemenea exemplu: 
lectivul sportiv Progresul Vaslui.

Și aci, ca și în alte părți, probabil 
întreg consiliul colectivului sporth 
„roiește* în jurul echipei de fotbal 
Restul nu mai interesează. Trebui; 
să plece echipa de șah în campio 
natul republican pe echipe? ltNu aver 
bani decît pentru fotbal", a răspun: 
tov. Ioan Amarandei, secretarul con 
siltalui colectivului. Și șahiștii au ră 
mas pe loc.! Care este cauza că ele 
mental feminin este așa de puțin an 
grenat în activitatea sportivă? „Avei 
echipa de fotbal în campionatul re 
gional", răspunde tov. Gh. Crețufe 
cu, președintele colectivului. Nu m. 
avem timp și de alte probleme, con 
pictează tot 
la consiliul 
a constatat 
dei nu s-a 
fectiv. „Eu 
despre Spartachladă nu știu nimic 
a răspuns senin tov. 
dei, secretarul

co
nt 

co-

el. A venit un control < 
regional U.C.F.S. Iași 
că în cadrul Spartachi 
făcut nimic la acest e 

mă ocup de fotbal

Ion Amarai 
colectivului.

*
ales aceste trei sci 
ele conțin un eterne

Repetăm, am 
sori pentru că 
comun: lipsa de activitate în cadr 
unor colective sportive. Aceasta în 
nu întîmplător, ci din cauza unui i 
teres exclusiv acordat numai echipe! 
de fotbal. Nu dorim ca in aceste ri 
duri să facem o pledoarie împotri 
fotbalului.’ Sport popular, mult îndră 
de mase, este firesc ca el să nu 1 
sească din activitatea oricărui coh 
tiv sportiv. Dar de aci și pînă 
ajunge în situații ca aces-tea de r 
sus, în care cîte o echipă de fotl 
a gîtuit pur și simplu restul acti 
tații, este o mare diferență. Iată p< 
tnu ce am ales aceste trei scrisori 
iartă pentru ce 
față să dea 
în cauză și 
la fel.

am dori ca rîndurile 
serios de gîndit ce 
altera care precede:

CALIN ANTONEȘCl



G. Enache conduce 
in întrecerea de taiere 

de ia Budapesta
BUDAPESTA 18 (prin telefon). In 

cadrul întrecerilor de tir — talere, a- 
runcate din șanț, care se desfășoară 
pe instila Margareta, între echipele R. 
P. Ungare și R. P. Romîne, sportivii 
noștri au avut astăzi prima confruntare 
cu trăgătorii maghiari. După prima 
sută de talere, în clasamentul indivi
dual conduce sportivul romîn Gh. E- 
nache. El a realizat un rezultat bun, 
— 95 talere — suficient pentru a-1 de
păși pe recordmanul mondial al probei 
Lumnitzer, care a doborît cu 2 talere 
mai puțin.

Iată și clasamentul individual al pri
mei zile: 1. Gh. Enache (R.P.R.) 95 t; 
2. Szomjas (R. P. Ungară) 94 t; 3. 
Lumnitzer (R. P. Ungară) 93 t; 4. Gh. 
Florescu (R.P.R.) 92 t.; 5. Valosi (R. 
P. Ungară) 90 t.; 6. Ion Dumitrescu 
(R.P.R.) 88 t.

Clasamentul pe echipe: 1. —■ R. P. 
Ungară 277 t; 2. R. P. Romînă 275 t

Au „corectat“ rezultatele!...
— Acte de incompetență și rea-credință sancționate 

de F. R. Baschet —
Federația romînă de baschet a ho- 

tărît rejucarea meciurilor de categoria 
B Torentul Galați — Știința Craiova 
(cîștigat de gălățeni) și Voința Rra. 
Vilcea — Voința Satu Mare (înche
iat la egalitate), deoarece rezultatele 
au fost viciate de scorerii P. Drago- 
iir (Galați) și L. Stilea (Rm. Vil

ii, în favoarea echipelor gazde. A- 
vești doi scoreri au dovedit neprice
pere și rea-credință și de altfel, au 
fost suspendați pe un an. Ei au tre
cut In foaia de arbitraj coșurile în
scrise de echipele oaspete în dreptul 
echipelor gazde; au înregistrat puncte 
în dreptul unor jucători înscriși pe 
foaie, dar care nu au intrat în teren: 
au înregistrat mai multe puncte în
scrise din greșeli personale decît 
faulturile dictate de arbitri și execu
tate pe teren. Dacă adăugăm la a- 
eeste grave abateri alte două fapte 
la fel de reprobabile: că la Galați, 
în timpul antrenamentului studenților 
craioveni dinaintea partidei, luminile 
au fost stinse de citeva ori —. eu
scopul vădit de a se împiedica buna 
pregătire a oaspeților, și că un grup 
de huligani a aruncat cu pietre în 
jucătorii craioveni, ne dăm și mai 
bine seama de condițiile în care s-a 
desfășurat acest meci.

Sint fapte de mare gravitate, |»e 
care federația le-a sancționat cu 

mptitudine. In același timp, biroul

Cupa Galea la tenis
(Urmare din pag. 1) 

mingile sale rapide și variate, servi
ciile puternice și... alonja.

D. Viziru — Bertschinger 7-5, 6-4. 
Victorie mai dificilă, în fața unui 
adversar care a și condus, de altfel, 
cu 3—1 în primul set. De la acest 
scor, Viziru a făcut un lăudabil efort 
de voință, a fost mai atent și a luptat 
pentru fiecare minge. Astfel, el a răs
turnat raportul de forțe în favoarea 
sa.

Tiriac—Serester — Bertschinger— 
Spielmann 6—0, 6—1, 6—4. Cola
borarea egală între partenerii echipei 
romîne, înțelegerea for deplină, n-au lă
sat nici o speranță jocului lipsit de vi
goare, moale, al elvețienilor, aducînd 
îea de a treia victorie, decisivă, pen
tru reprezentativa noastră.

Vineri după-amiază, în cea de a 
doua zi, jucătorii noștri D. Viziru șs 
Serester au întregit cu alte două vic- 
orii categorice rezultatul întîlnirii lor 
:u echipa Elveției: D. Vizirii — Spiel
mann 9—7, 6—1; Serester — Bcri- 
schinger 6—2, 6—0. O mențiune spe
cială merită Serester care a. jucat a- 
aroape iară greșeală în setul II.

FRANȚA—R.P. UNGARA 3—2

Vaubrun — Madai 6—3, 6—4; Bres- 
;on — Radar 4—6, 4—6; Vaubrun, 
tenavand — Balazs, Tomcsanyi 6—1,

Măsuri pentru întinerirea lotului republican 
de atletism la sprint

Cea de a treia întîlnire de atle
tism dintre echipele reprezentative ale 
Norvegiei și Romîniei se apropie. 
Intr-adevăr, pînă la 7—8 august (da
tele de desfășurare ale meciului) a 
mai rămas destul de puțin timp. In 
acest interval însă, pregătirile atleți- 
lor noștri fruntași trebuie să se des
fășoare cu maximum de intensitate, 
în așa fel ca pe Stadionul Bislet din 
Oslo, echipa noastră reprezentativă să 
aibă o comportare dintre cele mai 
frumoase, in acest sens, cel mai buni 
atleți ai țării, selecționați în urma 
desfășurării campionatelor republica
ne individuale, au și intrat în plină 
pregătire.

Biroul federației romîne de atle
tism, luînd în discuție cîteva din 
principalele aspecte ridicate de între
cerile campionatelor republicane, în 
lumina apropiatelor întiiniri interna
ționale (meciul masculin Norvegia— 
Romînia ; meciul feminin Copenhaga — 
București; campionatele europene de’ 
la Stockholm etc.) a apreciat că va
loarea scăzută a rezultatelor sprinte-

federal a atras atenția în mod foarte 
serios că repetarea unor astfel de ca
zuri va duce la pierderea meciului 
de către echipa gazdă sau chiar la 
excluderea ei din campionat. Noi spe
răm însă că secțiile de baschet și 
comisiile locale vor lua de acum îna
inte toate măsurile necesare disputării 
jocurilor în condiții normale, astfel 
incit rezultatele să exprime cu ade
vărat valoarea echipelor.

D. ST.

După cefe 5 etape consumate pînă 
acum clasamentele se prezintă ast
fel :

SBMA. I

1. Voiirrta Tg. Mureș .5 4 0 1 2186:225 13
2. I.C.A.B București 5 4 0 1 207:225 13
3. Mureșul Deva S 3 0 2 268:282 11
4. Voința Satu Mare 430 1 235:226 10
5. Medicina Timișoara S 2 0 3 219:235 9
6. Voința •Oradea 5 2 0 3 266:284 9
7. Rapid Cluj 5 10 4 244:261 7
8. Voința R. VBcea 4 0 0 4 200:234 4

SERIA A M-a

1. Știința Craiova 4 4 0 € 242:174 12
2. Pl’OgT. R. de Vede 5 3 0 2 206:273 11
3. Sportu Muncitoresc

Rădăuți 5 3 0 2 206:296 11
4. Politehnica Or. Stalin 4 3 0 1 245:235 10
5. Torentul Galați 3 3 0 0 187:152 9
6. Aurul Negru Ploești 5 1 1 3 251:273 8
7. Medicina Iași 4 1 0 3 2131:242 6
8. C.S.A. Bacău 4 0 1 3 183:211 5

Farul Constanța 4004 213:248 4

6—1, 6—3. (învingătorii și-atl com
pletat în mod fericit jocul, în spe
cial la fileu, Vaitbmn dovedind multă 
îndemînare și promptitudine în vo- 
lenri).

Vineri: Vaubrun — Radar 7—5, 
6—4; Bresson — Madai 6—3, 0—6, 
4—6. 

încetând să facă uitate consecințele 
nefaste pe care le are asupra poporu
lui puternica depresiune economică 
din S.U.A., magnații americani și ci
racii lor — afaceriști de tot felul — 
caută să îndepărteze atenția maselor, 
oferindti-le tot felul de „distracții", 
care de care mai senzaționale, mai 
„tari". Alături de filmele polițiste și 
literatura pornografică, sportul face și 
el parte din arsenalul acesta de me
tode menite să narcotizeze populația.

In ultima vreme au intrat din nou 
in acțiune — mai întreprinzători ca 
oricind — organizatorii de competiții 
sportive din S.U.A. Bineînțeles, nu cei 
de tenis sau baseball... Sporturile tra
diționale suportă o descreștere sensi
bilă a interesului spectatorilor, cum 
constată însăși o gazetă americană 
,,United States News and \Vorld Re
port". Mai multă căutare au în S.U.A 
variantele „moderne" ale sportului, 
mai ales acele lupte sălbatice („wrest
ling") în care victoria se obține de o- 
bicci prin uciderea adversarului sau 
grava sa rănire.

Iată spectacolele capabile să ofere

spectatorului american senzațiile tari, 
necesare pentru „descrețirea frunții". 
Ele sini mult mai eficace decît orice 
film cu Boris Karloff. Și este firesc 
să fie așa, fiindcă aici omorul se pe
trece chiar în fața spectatorilor, este 
prezentat „pe viu".

Galele de acest gen au pătruns in 
cele mai mari săli de sport din S.U.A., 
inclusiv celebra „Madison Square 
Garden". Aci se desfășoară adesea me
ciuri de lupte feminine, spectacole ori
bile, terminate mai totdeauna cu vic
time. De fapt, asemenea gale au da
rul să „însuflețească" pînă într-atiia 
pe spectatori, incit aceștia trec ime
diat la acțiune, transformind și tribu
nele in adevărate ringuri. Băiaia din
tre spectatori continuă pînă în momen
tul cînd poliția consideră că distrac
ția și-a epuizat efectul și abia atunci 
intervine, despărțind pe adversari.

Așa s-a petrecut recent la meciul 
dintre A. Rocca și C. Tollos, cînd cei 
18.000 spectatori de la „Madison Squ
are Garden" s-au încăerat feroce. 
Vrînd să pună capăt „disputei", care 
amenința să devasteze sala, organiza-

rilor noștri nu mai poate justifica 
menținerea lor în lotul republican 
care se pregătește pentru întrecerea 
de la Oslo. Pe acest considerent. în 
locul sprinterilor „consacrați" ca 
Ștefan Prisiceanu, Mircea Pop, Ște
fan Radar și Alexandru Stoenescu, 
ale căror rezultate nu au coborît nici
odată în acest sezon sub 11,0 sec., au 
fost selecționați atleții juniori Mircca 
Stein (19 ani), Elod Kineses (16 ani) 
și Mircea Zahaichievici (19 ani). A- 
ceștia au realizat în acest sezon tot 
11,0 secunde ca și seniorii, dar, a- 
vîndu-se in vsdere faptul că sint 
foarte tineri, se așteaptă cu toată 
încrederea — și pe bună dreptate — 
ca în viitorul apropiat ei să reali
zeze o serioasă îmbunătățire a re
zultatelor lor sportive.

Salutăm hotărîrea biroului F.R.A., 
pentru că în felul acesta sîntem 
convinși că atletismul romînesc nu 
va avea decît de cîștigat 1 Prin a- 
ceastă hotărîre, F.R.A. a trecut la 
rezolvarea cu tot curajul a uneia din 
cele mai spinoase probleme ale atle
tismului nostru: „senatorismul de 
drept" I Pînă acum, indiferent de 
rezultatele obținute de unii atleți 
•(în special de către sprinteri) 
ci erau selecționați în lotul re
publican, și aceasta pentru o rațiune 
destul de simplă: după care într-un 
meci internațional nu ne puteam pre
zenta fără reprezentanți la o probă 
sau la alta (!?). Acest fapt a creat, în 
rîndul celor mai mulți dintre atleți, 
o atmosferă nesănătoasă de automul- 
țumire, care a dus la îngîmfare și 
la o stagnare a rezultatelor unora din
tre sportivii noștri. Din acest motiv, 
performanțele sprinterilor nu au reușit 
să depășească decît în foarte puține 
cazuri un nivel mediocru.

Am fi bucuroși să aflăm că absolut 
toți atleții care compun astăzi lotu
rile noastre reprezentative privesc 
cu toată seriozitatea această recentă 
hotărîre a F.R.A. și îi acordă impor
tanța cuvenită. Trebuie să se știe 
o dată pentru totdeauna că atletis
mul nostru nu se oprește la numele 
unui atlet sau altul, că se renunță la 
orice sportiv dacă acesta nu se mai 
pregătește așa cum se cuvine, dacă 
nu pune interesele sportului din Re
publica noastră înaintea intereselor 
personale, dacă nu se străduiește din 
răsputeri și conștient să răspundă 
prin performanțe de valoare încre
derii ce i s-a acordat atunci cînd a 
fost selecționat să reprezinte culorile 
patriei în întrecerile internaționale.

ROMEO VILARA

Un Iot de călăreți romîni 
a plecat la Moscova
Joi dimineață a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Mcsîovi, tm !nt 
de călăreți romîni care va participa 
la marele concurs unional din capi
tala Uniunii Sovietice între 22—27 
iulie. Lotul nostru cuprinde următorii 
călăreți de obstacole: Mihai limu, Gh 
Antoht, Vasile Pinciu, Alexandru 
Longo, Constantin Vlad, Virgil Băr- 
buceanu, Gh. Lângă, precum și Gh. 
Teodorescu și A. Mihalcea care vor 

lua parte la probele de dresaj.

„Sportul" în concepția afaceriștilor americani

GORILA INTRA IN RING...

Se întrec alpiniștii din 
R. P. Mongolă

In anii din urmă, alpiniștii din R.P. 
Mongolă au trecut la’ activul lor 
numeroase performanțe curajoase 

și interesante. Nu de mult, în această 
țară nici nu era cunoscută noțiunea 
de „alpinism" <« i-'ă că acun- i 
fiecare sezon, alpiniștii mongoli stră
bat noi i.inerarii mun.oase, organizează 
competiții.

Prima realizare importantă a alpi- 
niștilor din -R.P. Mongolă a fost cuce
rirea vîrfului Otgon-Tengri, în anul 
1955. Piscului nou cucerit i s-a dat 
numele de Pace. In anul următor, al
piniștii mongoli au cules o nouă victo
rie, ei iircînd pe cel mai înalt munte 
din republică, Haitun.

De curînd alpiniștii din Ulan-Bator 
s-au întrecut în cadrul unei escaladări 
contra cronometru, pe o coastă cu o 
înclinație de 45 grade. Sportivii duceau 
rucsacuri de 42 kg. Primul loc a fost 
obținut de echipa Universității, care a 
întrecut cu mai mult de 4 minute pe 
alpiniștii asociației „Zam“ (Drumul).

Jubileul voleiului polonez

Federația de volei din R.P. Polonă 
sărbătorește 30 ani de existență. 
Actualmente ea reunește peste 

7500 jucători legitimați, membri a 370 
cluburi. Popularitatea voleiului, în Po
lonia este foarte mare. Voleiul este 
unul din cele mai răspîndite sporturi 
în această țară, iirmind după fotbal 
și tenis de masă. După cum se știe, 
voleibalistele poloneze dețin locui 3 

La sărbătoarea 
aviatorilor sovietici

Afîine, la Moscova, pe aerodromul „V. P. Cikalov" de la Tușino, ar 
loc grandioasa sărbătorire a Zilei Aviației Sovietice. La această tradițio
nală sărbătoare a aviatorilor sovietici, care este organizată pentru a 25 ■< 
oară, vor lua parte pentru întîia dată și reprezentanți din alte țâri, 
aviatori din R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă și R.P. Romînă. ■.■ 
Cu deosebit interes este așteptată evoluția în capitala Uniunii Sovietice y 
a cunoscutului planor! st romîn, maestrul sportului Mircea Fine seu, pe care 
îl vedem in fotografia noastră controlind aparatele de bord înaintea unui 
zbor de încercare.

lorii au recurs la o soluție pe care r> 
credeau ingenioasă. Ei au pus muzi
ca să intoneze imnul S.U.A. Zadarnic 
insă... Apelul a avut parcă efectul con
trar, bătaia continuind cu și mai mul
tă furie

In tendința lor de a transforma 
sportul într-un mijloc de îndobitocire 
a oamenilor, businessmanii inventează 
noi și noi forme de asemenea specta
cole josnice. Agenția „Associated Press" 
a relatat de curînd un caz tipic, pe
trecut in statul North-Carolina. Un 
patron, spec^izat în exhibiții sportive, 
s-a gindit sa „creeze" un nou gen de 
luptă, de data aceasta ca totul bes
tială. Adică, unul din parteneri este 
un om, celălalt un... animal. Pentru 
acest scop a fost găsită o fioroasă go
rilă, care urma să debuteze pe ring. 
Mai greu a fost de găsii adversarii. 
Piuă la urmă, aceștia s-au prezentat, 
in persoana a doi foști fotbaliști pro
fesioniști — Pat Carlisle și John Mac 
Grath — minați de nevoia de a-și ciș- 
Tiga existența. Dacă unul din ei reu
șea să facă „tuș" gorila, primea 60 
dolarn , r‘ 

în ierarhia mondială a acestei dis 
pline sportive, fiind cîștigătoarele r 
daliilor de bronz la ultimul campioi 
al lumii.

Sportivii din R. D. Vietnam 
în plină activitate

Agențiile de presă ne-au adus n 
vești despre dezvoltarea spori 
lui în R.D. Vietnam. In întrea 

țară activitatea sportivă ia avînt 
mai mare, demonstrînd interesul 
care-1 poartă tineretul vietnamez pt 
tru cultura fizică. In septembrie va 
terminată la Hanoi construcția ce 
mai modern stadion din iară, capa 
să cuprindă în tribunele sale un num 
de 30.000 spectatori. Incepînd cu ar 
viitor, în fabricile și întreprinderile d 
R.D. Vietnam va fi introdusă gitnnt 
tica în producție

Actualmente, în principalele orașe ; 
țării — Hanoi, Haifon și Nam-Din 
se desfășoară competiții de fotbal, i 
nis de masă șl tenis de cîmp. In 
ceasta vară urmează să se dispute î 
trecerile de atletism și volei pe între 
ga repubtică.

La sfîrșitul lunii trecute, la Hanoi 
fost organizată pentru prima oară 
întrecere de canotaj c.onstînd din tr 
versarea Fluviului Roșu, pe o distan 
de 4 km. De no'.at că au luat start 
și femei. Câștigătorul cursei a fost i 
nărui sportiv Kuok Ktiong.

In a doua jumătate a acestui a 
sportivii vietnamezi se vor întrece c 
voleibaliști și fotbaliști din R.P. Oii 
neză, R.P.D. Coreeană, R.P. Moi 
golă.

Primul a intrat pe ring Pai Carlisle, 
dar abia s-a apropiat de gorilă că 
aceasta l-a și trintit jos, lăsîndu-l în 
nesimțire. „Aspectul lui Pat — descrie 
corespondentul agenției Associated 
Press — era îngrozitor. Fața îi era 
brăzdată de dungi mari de sînge, îi 
atîrnau bucăți de carne smulse de 
gliiarele fiarei, nasul îi era turtit..." 
Al. doilea adversar nu s-a mai prezen
tat pe ring. Iar lui Carlisle, patronul 
(mărinimos) i-a dat 2 dolari pentru 
ca să se poată interna in spital...

Americanilor li se oferă distracții... 
De asta au grijă afaceriștii, inspirați 
de patronii marilor trusturi și de apo
logeții „capitalismului popular", care 
știu foarte bine un lucru: cu cit sint 
mai numeroase asemenea spectacole 
senzaționale, cu atît oamenii se vor 
gindi mai puțin la cele ce-i înconjoară, 
la drepturile lor de a trăi o viață cu 
adevărat omenească.
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Popoarele lumii protestează energic 
im potriva agresiunii imperialiste in Orientul Arab

Mari mitinguri de protest 
în Uniunea Sovietică

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
ÎASS transmite:

Oamenii muncii din Uniunea So
vietică au aflat cu niînie și indignare 
știrea debarcării trupelor americane 
iu Liban.

In 238 de întreprinderi din Mosco
va, la Academia de Științe a U.R.S.S., 
la Universitatea din Moscova și în 
alte instituții din capitala Uniunii 
Sovietice au avut loc mitinguri și a- 
turiări de protest la care au parti
cipat peste 300.000 de persoane. In 
cadrul acestor mitinguri și adunări 
au luat cuvîntul în numele oamenilor 
muncii peste 1000 de muncitori, func
ționari, ingineri și tehnicieni, lucră
tori științifici, oameni de știință și 
cultură. Infierînd acțiunile agresive 
ale S.U.A. In Liban ei au cerut re
tragerea trupelor S.U.A. din această 
țară. Mitingurile se desfășoară sub 
lozinca „Jos mîinile de pe Liban și 
Iraki".

hi cadrul mitingurilor și adunări
lor de protest sînt adoptate rezoluții 
in care s. se exprimă cererea de a se 
pune capăt imediat amestecului ar
mat âl 8.U.A. în Orientul Apropiat 
și de a se retrage trupele americane 
din această regiune a lumii.

in cadrul mitingului care a avut 
ioc la Academia de Științe a U.R.S.S. 
au luat cuvîntul Mihail Lavrentiev și 
Serghei Hristianovici, cunoscuți oa
meni de știință sovietici. Oamenii de 
știință sovietici au declarat că ei își 
alătură glasul rezoluției Congresului 
de la Stockliolm care înfierează pe 
agresori și protestează cu hotărîre 
împotriva acțiunilor ce încalcă prin
cipiile O.N.U. Oamenii de știință și-au 
exprimat solidaritatea lor frățească 
eu popoarele din Liban și Irak care 
în lupta împotriva agresorilor apără 
cauza sfîntă a libertății și indepen
denței naționale.

Mari mitinguri au avut loc și la 
Leningrad, Kiev, Tbilisi, Chișinău, 
Erevan, Baku, Tașkent și în alte orașe 
ale Uniunii Sovietice.

Un atentat la adresa Libanului 
șl Irakului

PEKIN 18 (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

Comitetul popular chinez pentru a- 
părarea păcii a dat publicității o de
clarație în care se spune că acțiunile 
agresive ale imperialiștilor americani 
au înrăutățit considerabil situația in
ternațională, primejduind serios pa
cea în Orientul Mijlociu și în în

PROTESTUL VEHEMENT
AL POPORULUI ROMIN

(Urmare din pag. 1)

treaga lume. Condamnînd aventura 
militară a imperialiștilor americani 
și englezi. Comitetul popular chinez 
pentru apărarea păcii arată că a- 
ceastă aventură constituie un atentat 
la integritatea teritorială și suvera
nitatea Libanului și Irakului.

Arabii nu vor accepta dominația 
S.U.A.

CAIRO 18 (Agerpres).
Ziarele egiptene din 17 iulie con

tinuă să înfiereze agresiunea impe
rialistă în Orientul Arab. Popoarele 
din Orientul Mijlociu — scrie în edi
torialul său „Al-Aliram", nu vor ac
cepta dominația Statelor Unite ale 
Americii. Nici flota a 6-a, nici avia
ția americană nu vor constrînge pe 
arabi să se supună doctrinei Eisen
hower. Ziarul ,,Aș-Saab“ scrie la 

rîndul său că Statele Unite ale A- 
niericii s-au demascat în fața întregii 
lumi ca înrobitoare ale libertății po
poarelor.

Agresorii americani să părăsească 
Libanul!

ULAN BATOR 18 (Agerpres).
Agenția Monțame anunță că mun

citori și funcționari din numeroase 
întreprinderi din Ulan Bator, precum 
și funcționari de la diferite instituții 
din capitala R. P. Mongole au orga
nizat mitinguri de protest în care au 
condamnat debarcarea de trupe ame
ricane în Liban.

Participanții la aceste mitinguri au 
cerut în mod unanim ca agresorii 
americani să părăsească Libanul.

O încălcare grosolană a Cartei 
O.N.U.

DJAKARTA 18 (Agerpres).
Ziarele indoneziene condamnă ac

țiunile agresive ale S.U.A. și Marii 
Britanii arătînd că aceste acțiuni 
constituie o încălcare a Cartei O.N.U. 
și creează primejdia unui război. 
„Bintang Timur" scrie astfel că debar
carea trupelor americane în Liban 
reprezintă „un act de provocare nu 
numai Ia adresa poporului libanez și 
a popoarelor arabe, ci împotriva tu
turor popoarelor care, în întreaga 
lume, se opun imperialismului si ca
pitalismului.. “■ V

O nouă și serioasă lovitură dată 
cauxei păcii

LONDRA 18 (Agerpres).
Comitetul englez pentru apărarea 

păcii a trimis la 17 iulie atnbasado- 

rului american de la Londra o decla
rație care cuprinde un protest împo
triva intervenției americane în Liban. 
„Trimiterea trupelor americane în Li
ban, se spune în declarație, între
prinsă fără consultarea prealabilă a 
Consiliului de Securitate sau a Adu
nării Generale O.N.U.... constituie o 
nouă și serioasă lovitură dată presti
giului O.N.U. și cauzei păcii în lu
mea întreagă".

La 17 iulie a protestat de aseme
nea împotriva intervenției americano- 
engleze în Orientul Mijlociu, Comi
tetul Executiv al Consiliului Sindica
telor din Birmingham.

La 17 iulie Consiliul Național al 
Muncii (reunind reprezentanți ai Con
gresului sindicatelor britanice și ai 
partidelor laburist și cooperatist) a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă amestecul armat al Sta
telor Unite și Angliei în treburile in
terne ale popoarelor arabe.

Protestul participanților la Con
ferința sindicală mondială 

a tineretului muncitor

PRAGA 18 (Agerpres).
La 17 iulie participanții la Confe

rința sindicală mondială a tineretu
lui muncitor care se desfășoară la 
Praga au adoptat în unanimitate tex
tul unei telegrame adresată preșe
dintelui Consiliului de Securitate și 
secretarului general al O.N.U., în 
care se condamnă cu . indignare de
barcarea trupelor americane pe teri
toriul Libanului.

Participanții la conferință protestea
ză energic împotriva acestei agresiuni 
și cer Consiliului de Securitate să ia 
măsurile necesare pentru retragerea 
imediată a trupelor americane din 
Liban.

Acțiunile S.U.A. implică primejdia 
Izbucnirii unui mare război

TOKIO 18 (Agerpres).
La 17 iulie partidul socialist din 

Japonia a dat publicității o declara
ție de protest împotriva amestecului 
american în treburile Libanului, sub
liniind că acțiunile S.U.A. agravează 
încordarea internațională, amenință 
pacea în întreaga lume și implică 
primejdia izbucnirii unui mare război.

Jos agresorii anglo-americani!

AMMAN 18' (Agerpres).
Potrivit informațiilor postului de 

radio din Damasc, la Nablus și alte 
orașe din Iordania au avut loc de
monstrații populare în semn de pro
test împotriva debarcării trupelor a- 
mericane și engleze în Iordania și 
Liban.

Demonstranții au scandat lozincile: 
„Jos agresorii anglo-americani l“, 
„Yankei și englezi, cărați-vă acasă!", 
„Jos colonialiștii anglo-americani !“.

Intre trupele de securitate și mani- 
festanți au avut loc ciocniri.

Concursul international 

de talii ataii
• Echipajele R.P.R. I învingătoare în probele eliminatorii • Azi după 

-amiază recalificările, iar duminică, de la ora 17,40, finalele
Ieri după-amiază au început pe lacul 

Snagov întrecerile celei de a Il-a edi
ții a competiției internaționale de cano
taj academic „Regata Snagov". La 
startul probelor s-au prezentat sportivi 
din Republica Arabă Unită, R. D. Ger
mană, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria și 
R. P, Romină. Conform programului 
stabilit, în prima din cele 3 zile ale 
concursului s au desfășurat probele eli
minatorii. La fiecare tip de ambarca
țiune, echipajele înscrise au fost împăr
țite în două serii, cîștigătorii seriilor 
respective calificîndu-se direct pentru 
finala de duminică. Acest fapt a făcut 
ca întrecerile să nu fie pasionante 
decît pe primii 4—500 m. din cei 2000 
ai traseului, deoarece echipajele care-și 
vedeau diminuate șansele la locul I au 
preferat să nu mai tragă cu toată e- 
nergia, rezervîndu-și forțele pentru pro
bele de recalificare care se dispută azi 
după-amiază.

Prima zi de concurs s-a soldat cu 
un frumos succes al canotorilor romîni. 
Intr-adevăr, toate echipajele primei 
noastre garnituri s-au clasat pe locul
1, asigurîndu-și astfel calificarea și 
deci o zi de odihnă astăzi. Timpurile 
stabilite trebuie apreciate avîndu-se 
în vedere faptul că tot timpul a bătut 
un vînt puternic din față.

La 4+1, în seria I, pe primul loc 
s-a clasat echipajul R.P.R. 1. (Boicu, 
Kiss, Bulugioiu, Bompa+Lupu), cu 7,44 
urmat de R.A.U. (7,57) și R. P. Bul
garia (8:24,6). In seria următoare cla
samentul a fost: 1. R.D.G. (llăder, 
Bbhme, Schultz, Tornow-\-Kolke) 8 44’
2. R.P.U. 9:15,2; 3. R.P.R. II (Milin- 
covici, Varga, Mesaroș, Ștefan M. + Ca- 
racioni).

La 2+1 echipajul nostru format din 
Kurecska, Vercș 4- Bunceanu a cîști-

Azi începe la Cluj

Meciul atletic triunghiular de juniori 
R.P .Romînă-R.P. Ungar ă-R.P .Bulgaria

CLUJ, 18 (prin telefon). Iubitorii 
atletismului din localitate așteaptă cu 
viu interes desfășurarea întrecerilor din 
cadrul meciului triunghiular dintre 
echipele de juniori și junioare ale R.P. 
Romîne, R.P. Bulgaria și R.P. Un
gare.

Vineri dimineața a sosit în locali
tate lotul atleților din R.P. Ungară. 
Deși puțin obosiți după călătorie, ti
nerii atleți maghiari au și participat la 
un ușor antrenament de destindere, și 
de acomodare. Cu acest prilej am vor
bit cu tov. Istvan Kalovits. președin
tele comisiei de juniori din federația 
maghiară de atletism, care ne-a decla
rat că față de forma arătată la ulti
mele concursuri, atleții unguri aș
teaptă cu optimism evoluția lor pe sta
dionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

fjat prima serie cu 9:07,1 întrecînd 
tP-R. II (Sehovitz, Rifelt + Caracio- 
ni) și R.D.G. In seria a Il-a pe locul 

I s-a clasat echipajul R.P.U. (Honty, 
Kemeny + Lengyel) cu 9:08,5, îna
intea formațiilor R.A.U. și R. P. Bul
garia.

In clasica probă de 8+1 prima serie 
a adus victoria și deci calificarea pen
tru finală a echipajului R. P. Romină 
I, compus din Pongraț, Radu Nicolae, 
Petrov, Belit, Boroș, Todor, Voi can. 
Corbui + Păunescu. Timp 6:35,3. Pe 
locurile următoare R. P. Ungară 6:50,3 
și R.A.U. 6,53. Cea de a doua serie a 
dat cîștig de cauză formației R. D. G. 
(Rothe, Reichwold, Reiboldt, Sctimied, 
Dimmer, Uhliev, Grohnert, Hahnel + 
Koike). Timp 6,26. Pe locul secund, 
R.P.R. II (Rotarii, Butnaru, Paraschiv, 
Aristan, Corfu, Dumitru, Benea, Călin 
+ Fenyd), 6,44.

In afară de concurs, se desfășoară 
o probă de simplu bărbați, rezervată 
schifiștilor romîni, cărora li s-a alătu
rat și un concurent bulgar. Prima se
rie a fost cîștigată de Jiva (șc. sporti
vă Arad) în 10:11,3, urmat de Evar- 
teliev (R.P.B.), Neacșu (Metalul) și 
Dinu Scarla't (C.C.A.). Seria urmă
toare a revenit lui A. Ferenczi (C.C.A.) 
în 8:59,4, urmat de reprezentanții noș
tri Z. Bondar, C. Rigard și A. Morarii.

★
întrecerile Regatei Snagov continuă 

azi după-amiază, începînd de la orele 
17,40, cînd se va da startul în prima 
probă de recalificări (4+1).

întrecerile finale (cu 4 ambarcațiuni 
la start) se desfășoară duminică după 
următorul program: ora 17,40: 4+Zj- 
ora 18: simplu fele (concurs intern): 
ora 18,20: 2-\-l: ora 18,40: simplu bă
ieți (concurs intern): ora 19: S+'

O serie dintre atleții unguri, care 
vor concura astăzi și mîine, s-au îna
poiat recent de la Kiev, unde repre
zentativa R.P. Ungare a întrecut echi
pa R.S.S. Ucraineană cu 104—99. Cel 
mai valoros dinlre ei este săritorul iu 
în înălțime Sandor Noszaly (18 ani), 
care în concursul amintit s-a clasat 
al doilea după Sifkin (2,01 m), cu 
1,99 m. Tot în' concursul de la Kiev, 
alergătorul Sziil ? a cbt'mi 15 6*— 110 
m garduri, Kertesz a sărit 1,57 m ia 
înălțime femei, iar aruncătoare'1 l'orj- 
nar și Mikus au obținut la greutate 
13,54 m și, respectiv, 13,19 m.

Azi sînt așteptate să sosească 
echipele de juniori și junioare ale . 
Bulgaria.

RADU F1SCH 
coresp. regional

Participanții la miting au adoptat în unanimitate moțiuni de protest 
adresate guvernului S.U.A. și O.N.U. în care se cere să se pună imediat 
capăt agresiunii armate împotriva țărilor din Orientul Arab, agresiune care 
amenință pacea și lumea întreagă.

CLUJ, 18 (Agerpres). — .
Sute de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari de la Atelierele 

C.F.R. „16 Februarie" din Cluj s-au întrunit vineri după-amiază în sala 
clubului „Filimon Sîrbu" într-un miting de protest împotriva agresiunii 
armate a S.U.A. și Angliei în Orientul Arab.

Tov. Francisc Kulcsar a vorbit în fața celor prezenți despre agresiunea 
americană și engleză împotriva popoarelor arabe, subliniind că intervenția 
armată a puterilor coloniale în Orientul Mijlociu a creat o serioasă primej
die la adresa păcii generale.

„Toți oamenii iubitori de pace — a spus vorbitorul — își ^exprimă sim
patia față de cauza dreaptă a popoarelor arabe și condamnă cu hotărîre 
acțiunile imperialiste în Orientul Arab.

Oamenii muncii din orașul și regiunea Cluj — a spus în încheiere vor
bitorul, — sînt convinși că nu există forțe pe lume care să zăgăzuiască 
mersul popoarelor spre libertate, progres și pace. Alături de întregul popor 
muncitor ei sprijină cu toată căldura Declarația guvernului R. P. Romîne 
și cer cu energie să înceteze de îndată intervenția armată în treburile in
terne ale țărilor arabe și să fie retrase trupele americane din Liban și tru
pele engleze din Iordania".

Au luat apoi cuvîntul sudorul Nicolae Drăgan, cazangiul Ștefan Mol
nar, inginerul Munkacs Gavril, sudorița Silvia Chereji, montatorul Mihai 
Ciolan și lăcătușul Alexandru Popovici, care au înfierat intervenția puteri
lor colonialiste în țările Orientului arab și au cerut cu hotărîre retragerea 
imediată a trupelor americane din Liban și a celor engleze din Iordania.

„Noi, muncitorii din secția a IV-a, fierărie, sudură și turnătorie — a 
spus sudorul Nicolae Drăgan, ne exprimăm indignarea față de intervenția 
armată imperialistă în afacerile interne ale popoarelor din Liban și iordania 
și cerem ca O.N.U. și Consiliul de Securitate să ia măsuri pentru retra
gerea grabnică a trupelor americane și engleze din aceste țări

Participanții la miting au adoptat moțiuni de protest adresate O.N.U. 
și guvernului S.U.A., prin care cer să se pună capăt intervenției în Ori
entul Arab.

La Oslo s-a desfă-
ATLETISM șurat întîlnirea inter

națională de atletism 
dintre echipele selecționate ale Fran
ței și Norvegiei. Victoria a revenit 
atleților francezi cu scorul de 113-99. 
In majoritatea probelor s-au înregis
trat rezultate modeste. Iată cîțiva în
vingători : 200 m. Delecour (F.) 21,7 
sec.; 10.000 m. Torgcrssen (N.) 
29:55,6; lungime Berthelsșen (N.) 
7,44 m; ciocan Husson (F.) 58,06 m. 
4x400 m. Franța (Degats, Djian, Du
rant, Dibonda) 3:15,6. (Agerpres).

Intîlniri internaționale 
ale fotbaliștilor romîni

• fn ultimul său meci în U.R.S.S., 
Dinamo Cluj a jucat din nou la Chiși
nău, în revanșă, cu Moldova. De data 
aceasta, întîlnirea s-a terminat la e- 
galitate: 1—I. (In prima partidă, fot
baliștii sovietici au cîștigat cu 2—0).

• Progresul București și-a încheiat 
joi turneul său în R.P. Albania. Bucu- 
reștenii au întîlnit la Durres echipa 
Besa. Fotbaliștii romîni au obținut vic
toria cu scorul de 2—0. Progresul se 
înapoiază azi în țară.

• Cu prilejul consfătuirii de la Sofia 
în legătură cu reluarea Balcaniadei

Charly Gaul (Lu-
CICLISM xemburg) este virtu

alul cîștigător al Tu
rului Franței, după etapa de ieri
(Besancon — Dijon, 74 km.) — pe
nultima — desfășurată contra-crono- 
metru. Gaul a sosit primul, în I h 
40 min. 27 sec. (medie orară 44,200 
km.), la 3 min. 17 sec. de fostul li
der, italianul Favero. înaintea ulti
mei etape (Dijon — Paris), Gaul 
conduce în' clasamentul general, ur
mat de Favero (It.) Ia 3 min. 10 
sec., O1* 

de fotbal, președintele federației turce 
de specialitate, care a luat parte la 
consfătuire, a făcut delegaților noștri 
propuneri de date pentru întîlnirea 
Turcia — Romînia. Cum se știe, a- 
ceasță partidă se va disputa în primul 
fur al Cupei Europei, competiție recent 
înființată și rezervată reprezentative
lor naționale. Datele propuse de dele
gatul turc sînt: 2 noiembrie 1958 în 
Romînia și 27 aprilie sau 4 mai 1959 
în Turcia. Federația noastră urmează 
să studieze propunerea, după care va 
da un răspuns.

In R. Cehoslovaci 
se află în turneu eFOTBAL
chipa albaneză Di 

namo Tirana. Jucînd cu Hradec Kra 
Iove, oaspeții au fost învinși cu l-C

• In cadrul campionatului union? 
Spartak Moscova a întrecut cu 2- 
pe T.S.K.M.O. După 10 jocuri dis 
putate, Spartak trece în fruntea cla 
samentului cu 16 puncte, fiind sir 
gura echipă neînvinsă. (Agerpres).

„ . u Tn localitatea Pc
ȘAH lanica Zdroj 4R. I

Polonă) a luat sfîi 
șit meci-turneul de șah R.P. Polonă- 
R.P.Romînă, desfășurat cu cîte 8 rc 
prezentanți ai fiecărei țări. După 
runde, șahiștii polonezi, care au cot 
dus de la începutul întrecerii, au ol 
tinut victoria cu scorul general d 
35—29.

Triuic turneul internaTENIS țional de tenis de
Budapesta, reprezei 

tantu! nostru Gh. Viziru, a termin 
învingător în cadrul optimilor de f 
nală, întrecînd pe Stuck (R. D. Ge 
mană) cu 7—5, 7—5. . Gh. Viziri 
făcînd pereche cu jucătoarea maghi 
ră Rosberg, a întrecut perechi 
Pricsardj, Somogy (R.P.U.) cu 7— 
6—4. In schimb, la dublu masculi 
reprezentantul nostru a fost elimina 
Palafox, Osuna (Mexic) — Vizir 
Nyse (Franța) 6—3, 7—5.


