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Competiții, concursuri.poporului 
In 

amenaja- 
organizarea și desfășurarea de noi

mane. Baza nautică se află la 20 km. 
de orașul Craiova și este destul de ușor 
accesibilă sportivilor. Lacul are o Iun 
gime de 800 m. și o lățime de 400 m.. 
Cu ocazia inaugurării acestei baze 
înzestrată cu 7 cabane, vor avea loc 
demonstrații nautice, un concurs de 
natație și o gală de box.

Romeo Schultz — corespondent

PLOEȘTI. Prin munca voluntară a 
sportivilor și a îngrijitorilor stadionu
lui Petrolul s-a amenajat aici un te
ren de volei. De asemenea baza a- 
ceasta a fost înfrumusețată cu brazde 
de flori. Datorită muncii sportivilor 
s-a economisit suma de lei 30.000. O 
acțiune asemănătoare s-a desfășurat la 
întreprinderea I.O.R.C.S., unde s-a con
struit prin muncă voluntară un teren 
de volei. Organizația de partid ca și 
conducerea întreprinderii au sprijinit 
efectiv acțiunea, tovarășii din aceste 
organe luînd parte chiar la munca vo
luntară întreprinsă. W-au remarcat prin 
munca depusă tovarășii V. Bănaru, se
cretarul organizației fJ.T.M., C. Iliescu, 
Pîrvu ș. a.

FI. Alba—corespondent

In întrecerea care se desfășoară în cinstea marii sărbători a 
vostru, sportivii — alături de toți oamenii muncii — obțin noi succese, 
atreaga țară, ei continuă cu avînt sporit întrecerile în muncă, 
ea și construirea de noi baze sportive, 
•om petiții.
Angajamentele tinerilor sportivi 

ceferiști de la Pașcani

Zilele acestea, organizația U.T.M. 
le la secția lăcătuși clase de la Ate- 
ferele C.F.R. Pașcani, al cărei secre- 
ar este fotbalistul Constantin losub, 
i lansat în cinstea zilei de 23 August 
> chemare la întrecere către toate ce- 
elalte organizații U.T.M. din Ateliere. 
Chemarea se adresează și sportivilor, 
’rintre altele, chemarea are și urmă- 
aarele obiective:

— Economii la materiale feroase și 
leferoase în valoare de 1.500 lei pen-

fiecare organizație U.T.M.
Colectarea a cîte 10 tone fier 

echi.
— Efectuarea unui număr de 200 ore 

luncă voluntară la blocul tineretului 
are se află în construcție.
— Amenajarea unui teren de volei 

a incinta întreprinderii și a unuia de 
iaschet pe stadionul sportiv.

— Construirea obstacolelor pentru 
menajarea pistei G.M.A.
Chemarea a fost primită cu entu- 

iasm de celelalte organizații de 
J.T.M., care au și pornit la acțiune 
entru cîștigarea întrecerii. In frunte 
5 găsesc, pînă acum, inițiatorii între- 
erii, în rîndul cărora se găsesc nu- 
ieroși sportivi ca fotbaliștii N. Spă- 
tru, Aurel Nacu, Gh. Iacob, popicarul 
1. Harasin, voleibalistul V. Enea, șa- 
Iștii I Ursu și St. Zagan ș.a. Ei au 
Jiectat pînă în prezent 3.000 kg. fier 
echi. De asemenea s-au angajat să 
spare în mod voluntar un vagon R.P.

C. Enea—corespondent

TG. MUREȘ. La 20 iulie a început 
în orașul nostru „Luna G.M.A.", acți
une inițiată de comitetul regional 
U.T.M. al R.A.M. Acțiunea este des
chisă tuturor tinerilor din regiune, care 
doresc să obțină insigna G.M.A. sau 
F.G.M.A. Concursurile pentru insignă 
vor lua sfîrșit la 20 august.

I. Păuș—corespondent

GALAȚI. Marți s-a desfășurat un 
concurs de viteză pe circuit, la care 
au luat parte 50 alergători din colec
tivele și cluburile Voința București, 
Rapid București, Rapid Ploești, Rapid 
Cîmpina, Unirea Focșani,' A.V.S.A.P. 
Bacău, A.V.S.A.P. Galați. A participat 
printre alții maestrul sportului N. Bu- 
escu (Rapid Buc.), care a cîștigat la 
clasa nelimitat.

Geo Ștefănescu—corespondent
BUCUREȘTI. Comitetul raional 

U.C.F.S. Gh. Gheorghiu-Dej organi
zează un turneu de volei cu partici
parea unor echipe masculine și femi
nine din colectivele Semănătoarea, Ra
dio, Fabrica de Confecții Gh. Gheor
ghiu-Dej, I.S.B., I.C.A.B., I.C.E.M.,
ICECHIM, C.S.A. VI ș.a. Competiția se 
va desfășura pe terenul de sport al 
Radiodifuziunii din Bd. Schitu Măgu- 
reanu.

N. Tokacek—corespondent

In drum spre Piatra Mare
(Foto I. M1HA1CA) i

Simbâtă și duminica are loc etapa 
interregională a Spartachiadei de vară

Amenajări de terenuri

ți baxe sportive

SIBIU. Colectivul sportiv „Luceafă- 
il“ a luat inițiativa de a reamenaja 
aza sportivă din str. Kornhauser. 
rin munca avîntată a sportivilor, baza 
fost dată- în folosința voleibaliștilor, 

aschetbaliștilor și handbaliștilor si- 
ieni. Pe lingă vestiarele și instala- 
Ue electrice de semnalizare de pe 
:um construite, va fi dată în fune- 
une și instalația de nocturnă.

M. Constantin—corespondent
CRAIOVA. Duminică se va inaugura 
iza nautică de la Adunații de Geor-

Partidele internaționale de volei 
dintre echipele R. P. Romine

• rvi • eși turciei
Orașul Stalin va găzdui sîmbătă și 

duminică meciurile internaționale de 
volei dintre reprezentativele masculina 
ale R. P. Romîne și Turciei.

Voleibaliștii oaspeți și-au aniînat 
venirea pentru azi.

Partidele vor fi conduse de arbitrul 
bulgar Alexander Azmanov. Ele sînl 
interesante din mai multe puncte 
de vedere: în primul rînd ne vom 
putea da seama de gradul de pregă
tire pe care l-a atins reprezentativa 
noastră înaintea meciurilor cu U.R.S.S.

(15 și 17 august) și a campionatului 
european. Partidele de Ia Orașul Sta
lin prezintă interes și pentru a vedea 
modul în care antrenorul Nicolae So- 
tir a pregătit naționala Turciei.

Menționăm că cele două reprezen
tative s-au mai întîlnit o singură 
dată (cu ocazia turneului internațio
nal disputat în mai, anul trecut, la 
Istanbul). Atunci victoria a revenit 
echipei noastre cu 3-0. Rămîne de vă
zut dacă adversarii noștri au progre
sat între timp.

La Orașul Stalin, unde voleiul se 
bucură de multă popularitate întîlni- 
rile dintre reprezentativele Romîniei 
și Turciei sînt așteptate cu viu interes.

La sfîrșitul acestei săptămîni se va 
desfășura, în toate regiunile din țară, 
etapa interregională a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Așa cum pre
vede regulamentul acestei mari compe
tiții de masă, etapa interregională se 
organizează numai la trei discipline 
sportive: oină, handbal și volei, pro 
gramul fiind astfel alcătuit încît ase
menea întreceri să aibă loc în toate 
regiunile.

Programul desfășurării etapei inter
regionale a Spartachiadei de vară 
este următorul: OINĂ: la Baia Mare 
participă echipele campioane ale regi
unilor Baia Mare, Cluj și Oradea; la 
Bacău — regiunile Bacău, Iași și Su
ceava; la Or. Stalin — regiunile 
Stalin, Pitești și Regiunea Autonomă 
Maghiară; la Alba lulia — regiunile 
Hunedoara, Timișoara și Craiova; la 
București — regiunile București și 
Galați; la București — orașul Bucu
rești și regiunea Ploești; HANDBAL: 
Ia Cluj — regiunile Cluj, Oradea și 
Hunedoara; la Tg. Mureș — Regiunea 
Autonomă Maghiară, Baia Mare și 
Bacău; la lași — regiunile lași, Su
ceava și Galați; la Timișoara — regi
unile Timișoara, Pitești și Craiova; 
la Ploești — regiunile Ploești, Cons
tanța și regiunea Stalin; la București 
— orașul București și regiunea Bucu
rești; VOLEI: la Suceava — regiunile 
Suceava, Baia Mare și Cluj; la Ora
dea— regiunile Oradea, Timișoara și 
Regiunea Autonomă Maghiară; la Cra
iova — regiunile Craiova, Hunedoara, 
și regiunea Stalin; la Galați — regiu
nile Galați, Iași și Bacău; la Cons
tanța — regiunile Constanța, Ploești 
și București; la Pitești — regiunea Pi
tești și orașul București.

In conformitate cu regulamentul de 
desfășurare al Spartachiadei de vară, 
la etapa interregională au dreptul de

a participa echipele campioane ale re-, 
giunilor, fără însă ca ele să fie întă-’ 
rite cu elemente din alte colective' 
sportive. Am insistat asupra acestui- 
lucru, deoarece încă din etapa regio
nală s-a observat tendința de a întări 
unele formații, care ajung, astfel, utv 
gen de reprezentative ale regiunilor,, 
ceea ce nu este deloc just și nici con
form cu regulamentul.

Etapa interregională va fi organiza
tă de comisiile regionale de organi
zare a Spartachiadei, în colaborare cu> 
comisiile regionale de specialitate. Ar
bitrii principali ai acestor întîlniri vor- 
fi desemnați de federațiile de volei, 
handbal și oină, urmînd doar ca arbi
trii auxiliari să fie numiți de comisiile 
regionale respective.

In concluzie, etapa interregională, 
ultima înaintea finalei, este deosebit 
de importantă, mai ales, pentru că ea 
constituie de fapt faza de calificare 
a celor mai bune formații feminine și 
masculine de handbal și volei și a ce
lor mai bune echipe de oină pentru 
finală. Iată pentru ce comisiile regio
nale de organizare a Spartachiadei au 
sarcina de a asigura condiții optime 
de desfășurare a întrecerilor etapei 
interregionale, prin programarea jocu
rilor pe cele mai bine utilate baze 
sportive și prin popularizarea turne
elor, în așa fel încît ele să se disputa 
în mijlocul interesului general.

HANDBAL
i șantierele de cons- 
Kție a unor baze spor- 
e (ca de pildă tere- 
d Combinatului Poli- 
afic Casa Scînteii) s-au 
ecurat elemente necin- 
ite, care au comis 
turi și delapidări.

— Cum naiba n-au 
observat că arc un 
buzunar așa mare 
cind s-au hotărit să-l 
angajeze pe cangur ?

Sportivii de la FEROVI ARUL-Craiova 
au răspuns cu entuziasm ia acțiunsa 

patriotică de stringere a recoltei!
în aceste zile de intensă muncă în cadrul campaniei agricole, țăranilor 

muncitori de la G.A.S. Afumați raionul Băilești li s-au alăturat, cu mult 
entuziasm, muncitori din întreprinderile și instituțiile orașului Craiova. 
Printre aceștia se află și numeroși sportivi aparținînd colectivului Fero
viarul. Prezenți în aceste zile în toate sectoarele gospodăriei, sportivii 
de la Feroviarul au adunat mii de kilograme de grîu și secară rămase 
în urma combinelor. Cu multă admirație vorbesc membrii gospodăriei 
despre ceferistul Constantin Iacob, talentatul jucător al echipei de fot
bal feroviare, care în fiecare seară depunea la centrul de colectare zeci 
de kilograme de boabe strînse cu grijă în cursul zilei. Un bun exem
plu în muncă l-a oferit și tov. Grigore Dinescu, președintele acestui colec
tiv sportiv, care nu s-a limitat la coordonarea muncii sportivilor ve-

C. MOȚOC, coresp.

(Continuare in pag. 3)

• Mîine, Dynamo Berlin în— 
tîlnește Selecționata orașului 
București

I
Mîine, stadionul Dinamo din Ca

pitală va găzdui o nouă întilnire in
ternațională de handbal, in care vor 
evolua: selecționata masculină a Ca
pitalei și redutabila echipă Dyna
mo Berlin. Oaspeții au deplasat urt 
puternic lot de jucători din care na 
lipsesc cunoscuții internaționali Gross, 
Kulavig, Kosche, Diede’ring, Hirsch 
și alții. Pe de altă parte, selecționa
ta Capitalei va cuprinde majoritatea 
jucătorilor care acum cîteva zile au 
alcătuit echipa reprezentativă a țării.

Programul complet este următorul: 
ORA 16: Dinamo București (tine
ret) — Abatorul (joc de fotbal) r 
ORA 18: Selecționata orașului Bu
curești — Dynamo Berlin (handbal 
masculin). Meciul de handbal va fi 
arbitrat de danezul Knud Knudssen,



A FI SAU A NU FI ORGANIZATOR 
SPORTIV

Intensă activitate nautice
la Brăila

La baza de canotaj 
a colectivului sportiv 
„Dunărea" din acest 
important port flu
vial al țării noastre, 
activitatea este în toi. 
In locul fostei ma
gazii a „Navromului”, 
se ridică astăzi o fru

moasă bază amenajată în bune con- 
dițiuni, unde cei peste 60 membri 
care au îndrăgit canotajul pot să 
practice sportul lor favorit. Zilnic vin 
aci sportivi și sportive care se pre 
gătesc cu perseverență în vederea 
concursurilor de clasificare ca și pen
tru campionatul republican de caiac- 
canoe. Demn de remarcat pentru 
strădaniile depuse I<ț antrenament cît 
și pentru rezultatele obținute esTe de 
piklă dublul de juniori C. Eremia— 
Ion Gheorghe, care în faza pe oraș 
a campionatului de juniori — dispu
tată zilele trecute — a avut o com
portare merituoasă. Dar și canotoare
le brăilene desfășoară o muncă rod
nică. Numele Corneliei Constantin, 
campioană a țării în 1956 ta caiac 
dublu pe distanța de 
1957 la caiac dublu 
binecunoscut. Și ea 
faptului că pasiunea 
pregătire sînt factori 
pentru realizarea unor rezultate pro
mițătoare, menționăm victoria înce
pătoarei Vasiliea Grigore (de 17 ani) 
asupra fostei campioane a R.P.R., 
Maria Pohariu. De subliniat că Va- 
aiîica Grigore practică acest sport 
doar de două luni. De asemenea, un 
element cu frumoase 
și tînărul de numai
Curea.

In activitatea dusă

merit revine instructorului I. Țuțuianu 
și antrenorului Al. Manole. In ceea 
ce privește activitatea cabotajului în 
orașul Brăila lucrurile ar putea mer
ge și mai bine dacă și alte organe 
ar da sprijinul cuvenit. Așa bunăoară, 
colectivul Dinamo, cu toate că ^re o 
bază situată lîngă cea a colectivului 
„Dunărea" nu se îngrijește nici mă
car acum în plin sezon, de repararea 
ambarcațiunilor existente și nu și-a 
legitimat nici sportivii. Sînt lipsuri 
care se cer grabnic înlăturate.

Nicoleta Voinescu 
corespondent

Pentru verificarea stadiului de 
pregătire al acestor tineri, comisia 
locală de specialitate organizează zi
lele acestea un concurs pentru copii 
la care au fost invitați și tineri din 
orașele Baia Mare, Oradea, Arad, 
Cluj, Reghin, Gheorghieni, Odorhei, 
Miercurea Ciuc, Sf. Gfieorghe, Tg. Se
cuiesc, Toplifa etc.

Ioan Păuș — corespondent

Meci de fotbal în nocturnă 
la Tîrnăveni

la Tg. Mureș

8000 m., iar în 
500 m. este 

confirmare a 
stăruința în 
determinant

pe
o

perspective este
14 ani Mihai

pînă acum un

Cu desfășurarea întrecerilor din ca
drul etapei a IV-a s-a încheiat turul 
campionatului republican de atletism 
pe echipe pe anul 1958. lată cum se 
prezintă clasamentele campionatului, 
la jumătatea competiției:

CHBNI9BAI,

1. MNAMO
2. U.A.S.R.
B. Rapid
4. Metalul 
*. Progresul 
B. T.C.H.
7. Recolta 
a. Voința 
». C.C.A.

120® :1307
1087 :'1386
774,5:1540,5 
7»S :1554

K
14
12
1«

8
6
4
2
(I

1

BAaUBA.fi

K DfNAMO 6 8 0 6 1148 : 542 16
X U.A.S.R. 8701 1013 : 632 14
8. Rapid 8 6 0 2 981,5: 726,5 12
4. C.C.A. 8404 664 : 968 8
«. Recolte 8404 716 : 898 8
a. MHWfcuj 8 3 9 5 846,5:828,5 6

1NCEPE FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE ȘAH PE ECHIPE

Intre 1 și 12 august Oradea va găzdui 
e Importantă competiție șahistă: cam
pionatul republican pe echipe. In urma 
desfășurării semifinalelor, federația de 
șah a confirmat următoarea componență 
a turneului final : știința, Constructorul, 
Dinamo, Acvila, Progresul, statisti-ca 
Comerț (toate din Bucureștii, știința 
Timișoara. Progresul Cluj, Clubul spor
tiv Oradea.

Ttoînd seamă de faptul că în aceste 
formații activează cei mai buni jucători 
*1 țării, maeștri internaționali, maeștri, 
candidați de maeștri. întrecerea de la 
Oradea se anunță deosebit de intere
santă1. Fiecare echipă va fi alcătuită din 
• Jucători șl 2 jucătoare.

UN NOU CONCURS
TURISM

Comisia de ciclism din 
nulul orășenesc U.C.F.S. 
Sanlzeeză duminică 3 
excursie ciclo-turistlcă .. ____ „______
Fot lua parte toți posesorii de bicicle
te — băieți și fete — cu condiția să 
fie in vîrstă de cel puțin 14 anii. A- 
dunarea ctceo-turiștiior se va face du
minică dimineața la ora 7.30 în str. 
Ion Vidu (în spatele Circului de Stat). 
Traseul excursiei va Ii următorul : 
str. Ion Virtu, Piața 28 Martie, str. 11 
londe, calea Șerhan Vodă, țos. Gtar- 
Irfuflei, Călugăreai. întoarcerea în Ca

pitală ae va face în jurul orei 20.

DE CICLO-

cadrul consi-
B ucu reții or- 

august o nouă 
la Călugfiren!.

Cu oricine ai sta de voi ba fie el 
președintele colectivului sportiv al 
uzinelor „Afao Tze-dun" sau secret ml 
colectivului „Textilistul" Bacău, tehni
cian al colectivului „Fulgerul" Ploești 
sau membru în consiliul colectivului 
„Țesătura" Iași, te vei convinge că 
activiștii sporiivi sînt conștieilți de 
rolul și importanța complexului G.M.A., 
de necesitatea ca acest complex să 
devină baza sistemului nostru de 
educație fizică. Dar aceiași oameni 
vor recunoaște apoi cu aceeași since
ritate că... de multă vreme nu se 
mai face nimic în acest domeniu. Co
misiile G M.A. din unele colective, ca 
și unele comisii raionale, orășenești și 
regionale G.M.A. și-au cam încetat ac
tivitatea, ele figurînd do.ir în... 
scripte. Unde sînt centrele de trecere 
a normelor G.M.A. și concursurile 
speciale organizate în acest scop, unde 

“Aînt atîtea și atîtea forme atractive 
și utile pentru atragerea tineretului 
în cucerirea insignei ?

Am auzit în multe locuri — la Ca
lați și la Orașul Stalin, la Bacău și la 
Craiova, justificări în genul acesta: 
„S-a mers a/it de rapid in primii ani, 
incit astăzi majoritatea oamenilor de 
cir stă corespunzătoTe poartă insigna 
G.M.A. Ce rost ar mai avea metodele 
neutru trecerea in masă a normelor 
G.M.A.?" Este un argument total ne
valabil. Trecînd peste laptul că în fie
care an sînt zeci de mii de tineri 
care ajung la vîrsla minimă cerută 
de regulamentul complexului, să nu 
uităm că cele trei grade repiezinlă 
trei trepte succes;ve în activitatea 
sportivă. Dar cîte colective s-au în
grijit ca purtătorii insignei 1.G.M.A., 
ieri elevi, rstazi oameni în predneție, 
să-și treacă normele insignei G.M.A. 
gr. I ? In cîte colective sportive a 
existat preocuparea ca insigna G.M.A 
gr. II să fie cucerită și de alții de
cît de sportivii fruntași ? Și, mai ales, 
în cîte colective reconfirmarea cali
tății de purtător al insignei G.M.A. a 
constituit o preocupare ?
este una singură: trebuie făcut 
pentru înviorarea activității din 
drul complexului G.M.A., pentru 
ducerea complexului pe primul 
al preocupărilor, pentru folosirea în
tregii activități competiționale de ma
să ca tui prilej de trecere a norme
lor G.M.A. și de reconfirmare a ca
lității de purtător al insignei.

Cerc; find stadiul îndeplinirii unor 
sarcini organizatorice de primă actua
litate, ca de pildă creșterea numă
rului de membri în U.C.F.S. sau în
casarea cotizațiilor, ți se spune uneori: 
„Cum putem noi, c iți va oameni din 
consiliul colectivului să cuprindem 
toate secțiile, atelierele, mă rog, în
treaga întreprindere?" Intr-adevăr, o 
asemenea „performanță" este practic 
imposibilă dar... este și aci vorba de 
o îndatorire uitată: aceea de a an
grena în activitate organizatori spor
tivi obștești în fiecare sector de 
muncă din întreprinderea sau institu
ția pe lîngă care funcționează colec
tivul sportiv. Dar a-i angrena în mod 
efectiv, nu aproape formal, cum se 
întîmplă" la „Vestitorul" București 
sau în alte colective sportive. Consi
derăm că ar fi mai normal, în colec
tive ca Fulgerul Ploești și altele, să 
se numească organizatori sporiivi în 
fiecare din instituțiile pe lîngă care 
activează colectivul, decît să se re
curgă la „metoda" încasării cotizații
lor cu toptanul, pe 7—8 luni o natal

trecută a
Tîrnăveni 
de fotbal 
din acestCentre de tenis pentru tineret

Sîmbăta 
avut loc la 
primul meci 
în nocturnă
an. Intîlnirea s-a des
fășurat între echipele 
Chimica Tîrnăveni 
C.S. Tg. Mureș, 
capătul celor 90 
fotbaliștii localnici 

victorie meritată cu scorul

Pentru ridicarea 
elemente tinere la te
nis, în orașul nostru 
au luat ființă două 
centre la care iau 
parte 100 copii între 
9 și 16 ani.

Zilnic, pe terenurile 
de tenis ale stadionului 

activitatea se desfășoară 
dimineață și pină seara 
animație deosebită, ju-

August” 
plin. De

, o
cătorii mai avansați făcînd antrena
mente zilnice, iar începătorii de trei 
ori pe săptămînă. Centrele sînt în
drumate de colegiul de antrenori Tg. 
Mureș (președinte Tiberiu Ovici), iar 
pregătirea propriu-zisă este condusă 
de antrenoarele Emilia Urzică și Ko- 
ros Borbala. Ga parteneri, sînt folo
siți jucătorii echipei flefor, care își 
dau și ei toată silința pentru ridica
rea nivelului tehnic al tinerilor tenis- 
niani.

Dintre cei care s-au evidențiat pînă 
acum notăm numele lui Viorel Oprea 
(14 ani), Andrei Balogh (11 ani), 
Kalman Szocs (15 ani), Toma Ovici 
(9 ani),Petru Izsak (11 ani), Gh. 
Balogh (14 ani), Agneta Tanko (14 
ani), Clara Adocjan (14 ani) și

„23
din 
domnește

4 octombrie.

7. T.C.H.
8. Progresul
9. Voimța

8 2 0 6 758 : 972
8 2 0 6 744,5: 964,5 
« 0 0 8 381,5:1097,5

FEMBI

4
4
0

1. RAPID 8800 833:361 16
2. Metalul 8 7 0 1 505:393 14
3. U.A.S.R. 8 5 0 3 518:369 10
4. Dinamo 8503 499:396 10
5. Progresul 8 4* 0 4 482:408 8
6. T.C.H. 8 4 0 4 460:435 8
7. Voința 8 2 0 6 303:452 4
8. Recolte 6 10 7 371:488 2
9. C.C.A. 8008 135:586 0

Returul campionatului de atletism
pe echipe va începe la
Cele trei întîlniri din cadrul etapei a 
V-a se vor disputa la București, Sibiu 
și Orașul Stalin.

Și 
La 
de 
auminute de 

repurtat o 
de 3—1 (2—0), în fața formației mu
reșene care 
campionatul

Ioan

joc.

Realizări

anul acesta a activat în 
categoriei A.

Hașașiu — corespondent
frumoase în raionul

Cîmpina

DAR ACTIVITATEA SPORTIVA 
ATRACTIV-RECREATIVA ?

Pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Hotărîrea din 2 iulie 1957, 
cu privire la reorganizarea mișcării 
sportive din țara noastră, activiștii 
de la U.C.F.S. raionul Cîmpina au 
depus o muncă susținută pentru a 
le fraduce în viață. Astfel, în prezent 
există în raionul nostru peste 49 
colective sportive față de cele 21 de 
mai înainte. De asemenea, numărul 
membrilor a ajuns la 17.500 și pe 
fiecare zi ce trece acest număr crește.

Totodată noile organe alese contri
buie și ele din plin la creșterea con
tinuă a activității sportive din raion; 
de subliniat aportul adus de tov. 
Corneliu Bălășescu 
teni) și Adalbert 
zuga)-

Vorbind despre
telor echipe, menționăm că s-au for
mat 25 echipe de volei la seniori și 
11 de juniori, iar la popice sînt 16 
formații masculine. Sportul halterelor 
este practicat de 21 tineri, iar la na- 
tație sînt înscriși peste 75 tineri și 
tinere. Sperăm că în curînd vom pu
tea consemna o muncă rodnică și în 
ceea ce privește creșterea numărului 
echipelor de handbal și al amatori
lor de ciclism.

(Caraiman Buș-
Toth (Unirea A-

activitatea diferi-

G. Briota și C. Virjoghi
corespondenți

Concluzia 
totul 

ca- 
rea- 
plan

Angrenați în rezolvare:! 
obiective organizatorice, 
sportivi dintr-o seri? de 
rămas d tori față de alt' 
Astfel, au fost uitate o serie de sar
cini privind organizarea activități: 
atractiv-recreative a cărei eficacitate 
în angrenarea tineretului es!>. unaniir 
recunoscută. Colectivele sportive dir 
Craiova, ' de pildă. puteau organiza 
excursii pe biciclete Li gospodării!* 
agricole din împrejurimi. Cu acest 
prilej numeroși sportivi ar 1: pârtiei- 
pat la muncile agricole. La Gaiați a 
ceeași excursie putea fi organizată cu 
mijloace specifice regiuni’: raia<' ’ 
canoea sau lotca pescărească. L:> . 
cău trebuie reluate tradiționalele ser
bări cîmpenești etc.

Pentru realiz.rea acestor 
n-a trecut timpul. Plaiiificîud 
aceste excursii, colectivele 
vor răspunde cu succes la c 
de primă importanță: angicn 
neretului în activitatea atraetiv-re 
creativă.

inultipieloi 
activiștii 

regiuni au 
sarcini,

lucnir 
j'ioicios 
sportivi 
sarcini 

trea ti

Semne de neglijenjă și indisciplină 
în desfășurarea campionatului 
republican de tenis pe echipe

organizarea campionatului repu-
început

bi
blican de tenis pe echipe au 
să se arate semne de neglijență și in
disciplină. Sînt 
prezent nu par 
persistenței lor, 
judicii serioase 
tenisului nostru

Cei care au asistat la intîlnirea din-

lipsuri care, deși in 
grave, totuși, datorită 
ar putea aduce pre- 
acestei competiții și 
in general.

Organizația de partid de la uzinele „lanoș Herbak" 
se preocupă intens de educarea sportivilor

și funcționa-Colectivul sportiv „Rapid", al m uncitorilor, tehnicienilor 
rilor de la uzinele „lanos Herbak”, este unul dintre cele mai mari și mai 
puternice din Cluj. In răstimpul care a trecut de la apariția Hotăririi din 
2 iulie 1957 a Partidului și Guvernului, activitatea sportivă a luat un pu
ternic avînt la uzinele „lanos Herbak". Sportivii acestei mari întreprinderi 
s-au afirmat într-o serie de competiții desfășurate la nivel raional, regional, 
sau republican. La baza acestor rez uitate frumoase a stat îndrumarea pe 
care organizația de partid a întreprinderii a dat-o în permanență organe
lor sportive.

O atenție deosebită acordă organi
zația de partid de la „lanoș Herbak" 
problemei educării sportivilor. Pînă cu 
un an în urmă, în acest domeniu mai 
existau încă lipsuri serioase; astăzi 
situația este schimbată. în bine. Co
muniștii urmăresc cu consecvență com
portarea tinerilor sportivi la locul de 
muncă, felul cum aceștia iau parte la 
cercurile de învățămînt politic. Nu e 
lipsit de interes să arătăm că în con
ducerea colectivului sportiv și a sec
țiilor pe ramură de sport, 90 la sută 
din tovarăși sînt membri de partid. 
Aceasta sporește simțitor eficacitatea 
muncii politice cu sportivii. Aîembrii 
diferitelor secții citesc și prelucrează 
în comun articole din presa centrală. 
Sportivii fruntași iau parte la ciclul 
de conferințe ideologice și politice or
ganizate de consiliul regional U.C.F.S. 
Sportivii care absentează de la șe
dințele cu caracter educativ sînt cri
ticați de colegii lor 
o dată s-a întîmplat 
temporar, din echipe. 
Bandi — muncitoare 
putată în Marea Adunare Națională

de secții și nu 
să fie înlocuiți, 
Tovarășa Irina 

în uzină și de-

acordă un sprijin prețios în munca 
de educare a tinerelor sportive.

Aîetodele de agitație sînt larg fo
losite la „lanos Herbak" în munca de 
educare a sportivilor. La gazetele de 
peiete ale secțiilor uzinei sînt popu
larizați tinerii fruntași în producție și 
pe terenurile de sport. Lozincile mo
bilizatoare, fotomontajele și panour'ie 
spoitive sînt expuse la locuri viz bile. 
Despre activitatea sportivă, despre 
succesele în muncă ale tinerilor spor
tivi, se vorbește și în buletinele sta
ției de îadio-amplificare, ș: in rubrica 
speativă a gazetei de uzină „Viața u- 
zinc; noastre".

Roadele tuturor acestor acțiuni des
fășurate pentru educarea sportivilor, 
nu au întîrziat să se arate. Sportivii 
de la „Rapid" au o conduită demnă 
atît pe terenurile de sport cît și în 
viața de toate zilele. Cea mai mare 
parte dintre ei se numără printre 
fruntașii uzinelor. Astfel, maestrul 
sportului Gheorghe Marton, din Iotul 
republican la lupte libere, este unul 
din cei mai pricepuți tăbăcari de la 
secția vegetală. Multă tragere de ini
mă și simț de răspundere dovedește

în producție utemistul Sorin Sopa, 
inginer la secția tehnică și jucător de 
tenis în echipa divizionară. Colecti
vul sportiv „Rapid" se mai mîndrește 
și cu alți membri ai săi, ca de pildă: 
strungarul Tiberiu Bagainery, jucător 
de polo ; Eva Fodor de la secția cro
itorie, gimnastă de 
campioană a R.P.R.
G.M.A.; " 
„Astra", 
jucător de fotbal. Toți acești utemiști 
sînt adevărate exemple pentru ceilalți 
sportivi și tineri ai uzinei.

Organizația de partid de la „lanos 
Herbak” și-a propus să acorde și în 
continuare aceeași atenție muncii de 
educare a sportivilor. Secretarul co
mitetului de partid al uzinelor, tov. 
Andrei Lakatoș, membrii comitetului 
Arcadie Balogh, Glieorghe Vincze și 
alții controlează și ajută consiliul 
colectivului sportiv și conducerile sec
țiilor pe ramură de sport pentru în
deplinirea sarcinilor importante legate 
de acest aspect al activității cu spor
tivii. In viitorul apropiat se vor or
ganiza noi conferințe cu caracter edu
cativ, cuprinzînd exemplificări din 
viața sportivilor sovietici și a sportivi
lor noștri fruntași. Pentru ca gazeta 
uzinei, gazetele de perete și buletinele 
stației de radio-amplificare să spri
jine mai eficient educarea sportivilor, 
va fi alcătuită o rețea de corespon
denți de presă din rîndurile sportivi
lor.

categoria I și 
la poliatlon 

Ileana Tokes de la secția 
atletă; electricianul C. Soos,

tre echipele bucureștene Progresul s 
T.C.H. au putut constata, pe terenu
rile din str. dr. Sfaicovici, vădite slă 
biauni de organizare: fiteurile găurite 
prin care mingile treceau cu ușurin 
dină loc la inevitabile discuții, tăbi- 
țele indicatoare ale terenurilor, des 
completate: obișnuitele scaune de ar 
bitraj inexistente etc.

In schimb, arbitrii erau cocoțați fx 
o improvizată și instabilă piramidă 
formală dintr-un scaun șl o masă lua 
te de la grădina-bufet a parcului. (I < 
un moment dat. arbitrul meciului 7a 
copoeanu-Bădin părea mai preocupa 
de menținerea echilibrului decit ti 
conducerea partidei!)

Pe de altă parte, căpitanii și compo 
nenții formațiilor nu acordă suficien 
tă atenție unor prevederi regulatornta 
te bine cunoscute. Se știe că jucători 
și jucătoarele sînt obligați să se pre 
zinte din timp la teren, echipați corn 
plet, pentru deschiderea oficială a in 
tîlnirii. Ei bine, simbătă după-amiaz, 
a trebuit ca programul să fie amina 
cu o jumătate de oră pentru ca toț 
jucătorii să se adune iar cele 4 juca 
toare să se echipeze pentru concurs 
și aceasta numai in urma insistențele 
arbitrului principal. Totuși, cele dou 
rezerve de la T.C.H. nu au putui j 
prezente la deschidere, neavînd echi 
pameniul asupra lor, iar tinărul iacă 
tor Basarab a fost Și el lipsă ta ape 
De asemenea, componența ambelor t 
chipe nu au putut prezenta carnete! 
de clasificare. De altfel, lipsa camele 
lor de clasificare constituie 
mă generală, ea trebuind să 
vată urgent de federația de 
late.

Cele semnalate mai sus, 
clare de delăsare in munca de organi 
zare sau în ceea ce privește disciplin 
și spiritul de echipă, trebuie să 
de gîndit colectivelor și 
noastre sportive care au 
campionatul republican de

o problt 
lie rezoi 

speciali

simptom

de
cluburile 

echipe î 
tenis.

RADU FISCH AL M.

BAaUBA.fi
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Spaitaehiada cfe vară a tineretului se apropie de sfîrșit. Nu peste 
multă vreme, în Capitală se vor întîini reprezentanții tuturor regiunilor 
și își vor disputa întîietatea în fin ala acestei mari competiții de masă.

Din rîndurile sutelor de mii de participant!, majoritatea dintre ei 
tineri care au făcut cu acest prilej primii pa-și în sport, vor crește ca
drele de rnîine ale activității sportive de performanță din țara noastră.

Pentru aceasta însă este nevoie ca activitatea marilor mase de tineri 
•angrenate în primele etape ale Sp artachiadei să nu stagneze o dată cu 
terminarea întrecerilor. Colectivele sportive și antrenorii au sarcina de a 
asigura continuitatea în activitatea sportivă și în pregătirea acestor ti
neri, pentru ca drumul lor spre m ăiestriia sportivă să fie larg deschis. 
Iată, în fotografia noastră, un grup de tineri evidențiați în primele etape 
ale Spartachiadei, care își continuă antrenamentele sub conducerea antre
norului N. Gurău. Fote GH. DUMITRU

ACTUALITĂȚI DIN SPORTURILE NAUTICE
Urmind o firească linie asaen dentă, activitatea din spc-turile nau

tice va cuprinde, in luna august, un bogat program competiționel. Timpul, 
mai mult decît favorabil unor astfel de întreceri, a stimulat și sediil- de 
sporturi nautice ale colectivelor spor five din țară care, în această perioadă, 
vor continua să organizeze cit mai multe concursuri locale.

1—3 august, la SNAGOV: 
CONCURS de caiac-canoe

• Foarte importante pentru crește
rea cantitativă și calitativă a celor 
două ramuri ale sporturilor nautice

caiac-canoe), concursurile rezervate 
sportivilor de categ. a Il-a, a IlI-a și 
celor neclasificați, au cunoscut în 
ultimii ani un succes deosebit. Anul 
acesta se contează pe participarea a 
250 de canotori. Concursul se va des
fășura vineri, sîntbăfă și duminică pe 
lacul SNAGOV.

Amănunte despre campionatul 
de mare fond pe Dunăre

• Acest campionat — organizat de 
Consiliul Central al Sindicatelor în 
colaborare cu Federația de Sporturi 
Nautice — se va desfășura între 

21—24 august pe o distanță de 
198 km. de la Galați la Sulina. Iată 
și etapele : Galați — Isaccea, Isaccea 
— Tulcea, Tulcea — Gorgova, Gor- 
gova — Sulina. Se va concura pe

Coiful vinătorului și pescarului sportiv

IMPRESII CULESE LA UN EXAMEN
Vînatul este un factor important în 

economia țării. Acest lucru este îndeob
ște, cunoscut. De asemenea, se știe că 
buna gospodărire a fondurilor noastre 
de vînătoare și pescuit depinde într-o 
mare măsură de priceperea și destoi
nicia paznicilor de vînătoare și pescuit. 
De aceea, nici o măsură a organelor 
noastre de resort-centrale sau locale- 
luată pentru ocrotirea și înmulțirea 
vînatului, nu poate avea eficacitatea 
dorită fără concursul calificat și nepre
cupețit al paznicilor de vînătoare și 
pescuit. O

Acestea au fost desigur și premisele 
care au determinat organizarea de că
tre A.G.V.P.S., în colaborare cu Di
recția Economiei Vînatului din M.A.S., 
a cursurilor de perfecționare din ultimii 
ani pentru paznicii fondurilor de vînă
toare și pescuit. Anul acesla, cursurile 
au durat 26 zile și au avut loc la Bră- 
nești la Școala profesională silvică. 
Participarea la cursurile teoretice și 
practice a fost masivă: 100 de paznici 
din cadrul filialelor, reprezentînd toate 
regiunile tării. Lecțiile au fost predate 
de specialiști din Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii și Ministerul Indus
triei Bunurilor de Consum. Paznicii- 
elevi au știut să răspundă grijii ce li 
s-a arătat pentru mărirea bagajului lor 
de cunoștințe profesionale și politice, 
orezentîndu-se bine pregătiți la exa- 
nen. Cunoștințele teoretice și practice 
acumulate în timpul orelor de curs, în 
lucrările practice pe teren și la semi
narizare, s-au dovedit temeinice, 
r.ursanții reușind să obțină la examenul 
final calificative de foarte bine în pro
porție de peste 30 la sută, bine în pro
porție de peste 40 la sută și suficient 
pentru rest.

E ziua examenelor. încă de la in
trarea în clădirea școlii ești pus, ca 
să zic așa, în... problemă^ Un urs eu 

caiace netede sau klinuri, iar canoele 
vor intra în competiție de la Tulcea.

Două campionate republicane 
de juniori

• In tuna august, cei mai buni 
juniori își vor disputa întîietatea în 
campionatele republicane de caiac-ca
noe (între 8—10 august) și de ca
notaj academic (între 29—31 august) 
pe lacul Snagov.

—Și două mari confruntări 
peste hotare

• Este vorba despre campionatele 
europene feminine și masculine de 
canotaj academic care vor avea loc 
la Poznan între 22—24 și, respectiv, 
29—31 august și de campionatele mon
diale de caiac-canoe pe care le va 
găzdui Praga între 14—17 august. 
In vederea acestor campionate, spor
tivii romîni își continuă cu asiduitate 
antrenamentele, dornici să se prezinte 
la startul întrecerilor cît mai bine 
pregătiți.

o blană lucioasă și deasă, o căprioară, 
un lup, chiar o căpetenie a lupilor cu 
mărimea și înfățișarea ei fioroasă, un 
cîine prepelicar și un cerb, pentru pri
ma oară toți făcînd bună tovărășie 
(pentru că... toți sînt îtnpăiați) îți ies 
înainte în holul scolii. Ii admiri un 
timp, pentru că exemplarele sînt, în- 
tr-adevăr, extrem de reușite. Apoi, 
cum e și firesc, vrei să culegi cît 
mai multe date legate de'obiectul vi
zitei.

Te înconjoară zeci de chipuri. Toți 
sînt oameni zdraveni, dintr-o bucată, 
cu privirea dîrză și sigură. Chipurile 
arse de soare îți dau convingerea că 
acești oameni își petrec cea mai mare 
parte din timp în plină natură. încerc 
să leg cîteva cuvinte. Merge greu. 
Oamenii de-abia îți răspund. Sînt pre
ocupați. Peste cîteva minute începe 
examenul. M-ain resemnat și mai aș
tept. Voi reinnoda firul discuțiilor după 
„marea încercare".

Cei 100 de paznici sînt împărțiți în 
patru săli diferite și examinarea începe;

— „Care sînt obligațiile principale 
ale paznicului ? Care sînt actele de bra
conaj în apele de șes ? De ce este nece
sară combaterea răpitoarelor și cum 
se face ? Ce este zona oprită pe un 
fond de vînătoare? Cum se prind puii 
de lup la culcuș? Ce face un paznic 
cînd un pescar sau vînător refuză 
să-i arate permisul? Cum se așează o 
hrănitoare și o sărărie? Cum... etc. etc.

De cele mai multe ori, răspunsurile 
vin sigure, ample. Mi-a atras atenția 
îndeosebi examinarea paznicului Man 
Teodor de la filiala Beiuș, regiu
nea Oradea. Un om între două vîrste, 
blond, cu o figură uscățivă. Se sim
țea ca la el acasă. Răspunsurile ve
neau calme, precise. Se vedea că își 
iubește și-și cunoaște meseria. După 
examen mi-a mărturisit că e vînător 
din tată în fiu și că una din cele mai

Ihtpă doi ani

Constanța are din nou o echipă 
de fotbal m categoria A

In aceste zile de adevărată cani
culă, daca poposești la Constanța, 
frumosul oraș de pe malul Mării Ne
gre, și intri în vorbă cu localnicii, 
nu se poate ca discuția să nu se a- 
bată și asupra fotbalului. Intr-adevăr, 
tineri sau vîrstnici, constănțenii îm
părtășesc de cîtva timp marea satis
facție de a-și fi văzut echipa favorită 
de fotbal — FARUL. — revenită în 
prima categorie a țării. Și bucuria 
ior e mare, mai ales că drumul e- 
chipei către plutonul celor mai bune 
formații ale țării a fost destul de a- 
nevoios. El a început de fapt acum 
doi ani, cînd echipa a retrogradat în 
categoria R. Iar în acest răstimp cîte 
emoții n-au existat, cîte calcule nu 
s-au făcut ? I

Localnicii își amintesc și acum de a- 
mărăciunea pe care le-a produs-o e- 
chipa în ediția din anul 1956 a cam
pionatului categoriei B, cînd ea s-a 
clasat de-abia pe locul 6. A venit 
apoi „Cupa Primăverii", competiție 
de răscruce cum o numesc — pe bună 
dreptate — amatorii de fotbal din 
Constanța. Această întrecere a scos 
la iveală o serie de lipsuri, mai ales 
în ceea ce privește munca educativă 
și atmosfera din cadrul colectivului. 
Destui jucători (printre care trebuie 
să 1 notăm și pe Sever) s-au compor
tat slab și au avut o atitudine urîtă 
pe teren. Ca urmare, federația de 
specialitate i-a suspendat pe un nu 
măr destul de mare de etape.

Sprijinit însă de consiliul regional 
U.C.F.S., colectivul sportiv a reușit 
în cele din urmă să îmbunătățească 
atmosfera și să întroneze un climat 
favorabil, prin reorganizarea secției 
de fotbal și angajarea antrenorilor I. 
Lengheriu și T. Mihai. O dată luate 
aceste măsuri și întări ndu-se în ace 
lași timp munca politico-ideologică 
în rîndul fotbaliștilor, echipa s-a a 
vîntat în toamna trecută cu un nou 
elan în campionat.

Care au fost rezultatele obținute ? 
Apărînd cu ardoare culorile colecti 
vului lor, jucătorii au avut o compor
tare meritorie: la sfîrșitul turului, 
„Farul" se afla clasată pe primul loc.

Dar cu cele două puncte pe care 
echipa le avea avans, lupta pentru pri
mul loc nu putea fi considerată ca 
terminată. Campionatul a rămas și în 
retur o ecuație cu trei necunoscute: 
Dinamo Bacău, Știința Iași și... Farul 
Constanța 1 Intr-adevăr, disputa a 
fost mult mai strînsă în a doua parte 
a campionatului, mai ales că unii 

mari plăceri ale lui este vînătoarea 
de mistreți. A obținut la toate (con
duită, seminarizare, examen) foarte 
bine. Evidențieri merită și Rusu 
D. Ion (filiala T. Severin), Bușu Vir
gil (filiala Băltești), Iova Gheor- 
ghe (filiala Slatina), Băicoianu Mir
cea (filiala Constanța), Chiroșcă 
Gheorghe (filiala Vaslui), Niță Ion 
(filiala Baia Mare), Ander Maxim 
(filiala Sebeș). Creangă Ion (filiala 
Fălticeni), Erlian Teodor (filiala Cîm- 
pulung Moldovenesc) etc.

Examinarea s-a terminat. Pe fețele 
tuturor ghicești destinderea... Comisiile 
le înmînează certificatele de absolvire.

Toți sînt mulțumiți. In curînd vor li 
înapoi acasă, unde vor dovedi desigur 
că sămînța cunoștințelor a căzut pe 
pămînt bun.

CONSTANTIN COMARNISCH1

In urma trierii variantelor depuse Ia 
concursul Pronosport nr. 30 din 27 
iulie a.c. au fost stabilite următoarele 
premii: Premiul I: 16 variante cu 12 
rezultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 6.698 lei; Premiul II: 
486,75 variante cu 11 rezultate exacte 
re.venind fiecărei variante cîte 264 lei; 
Premiul 111: 4.372,59 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 44 lei. Fond de premii: 
428.732 lei.
• Premiile în obiecte acordate vari

antelor cu „0“ rezultate Ia concursul 
Pronosport nr. 30 din 27 iulie a.c. au 
revenit următorilor participanți:

Cu cele mai multe variante cu ,,0" 
rezultate pe același formular: o moto
cicletă de 350 cmc.: Zaman Constan
tin din Tulcea cu 100 variante; o mo
toretă: Hanganu Dumitru din Bucureș 
ti cu 74 variante: un frigider: Pavel 
Mircea din Craiova cu 66 variante.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă'

O motocicletă de 125 cmc.: Zăinescu 

jucători de la Farul au dat semne vă
dite de oboseală, iar echipa — în 
ansamblu — a manifestat inconstan
ță și a practicat uneori un joc nesa- 
tisfăcător. Așa s-a întîmplat la meciu
rile susținute la Piatra Neamț cu 
Dinamo Bacău și cu echipele Combi
natul Poligrafic București și C.S.l'. 
București, disputate în Capitală. Cu 
toate acestea, avînd un finiș mai bun 
decît Dinamo Bacău și Știința Iași 
(au contat foarte mult victoriile ob
ținute de constănțeni pe teren pro
priu) Farul a cîștigat campipnaiul 
cti un avans de 4 puncte. .

De-a lungul celor 26 meciuri, cei 
2 antrenori — care au merite deose
bite în succesele echipei — au 
folosit următorii jucători : Dumitrescu, 
Stafie (portari) ; Vărzan I, Doicescu, 
Stăncescu, Ciuncan (fundași) • Pană,

De ce nu s-a ținut adunarea 
semestrială a colectivului sportiv 

„Complexul C.F.R. Filaret"
Marți dtipă-amiază la ora 16 sala clu

bului Imprimeriile C.F.R. trebuia să 
găzduiască adunarea generală semestri
ală a colectivului sportiv „Complexul 
C.F.R. Filaret". La ora 16,35 — cînd 
de-abia își făceau apariția cîțiva din
tre membrii consiliului colectivului — 
sala era aproape goală. La poarta 
întreprinderii, secretarul consiliului — 
tov. C. Scarlat — încerca să-i mai 
convingă pe cîțiva tineri să participe 
la adunare.

Care să fie oare cauzele pentru 
care această importantă consfătuire 
a sportivilor și activiștilor sportivi 
de la „Complexul C.F.R. Filaret" 
n-a putut avea Ioc? Toată vina o 
poartă consiliul colectivului. Și iată 
de ce. Nu numai că nu a fost popu
larizată adunarea în rîndul membrilor 
colectivului (prin întreprinderi, oricît 
de insistent ai fi căutat, n-ai fi gă
sit nici un afiș) dar nici unii mem
brii ai consiliului nu știau precis dacă 
va avea loc și ce scop are. Consiliul 
colectivului n-a cerut sprijinul orga
nizației de partid, n-a încercat să co
laboreze cu organizația de bază 
U.T.M. sau cu comitetul sindical, ci 
în mod sectar 3—4 membri ai consi
liului au „încropit" o dare de seamă, 
sperînd că mobilizarea va reuși chiar 
dacă va fi făcută cu o jumătate oră 
înaintea ședinței. In ziua ședinței 
fiecare membru al consiliului încerca

<

<

i

<

<

Sportivii de la FEROVIARUL-Craiova 
au răspuns cu entuziasm la acțiunea 
patriotică de strîngere a recoltei!

(Urmare din pag. 1)
uiți în gospodărie, ci, cot la cot cu toată lumea, s-a străduit să fie prin
tre cei care string cele mai multe boabe. Exemple de muncă însuflețită 
au fost și atleta Ileana lloiu, felceră la atelierul de zonă, voleibaliștii Gri- 
gore Mitrali de la centrul de materiale, O. Comșa și C. Bobei de la De
poul și stația C.F.R. Craiova, ieri performeri în întrecerile sportive, azi 
adevărați campioni în munca de recoltare a griului, secarei și orzului.

Nu numai la G.A.S. Afumați, ci aproape în toate G.A.S.-urile și 
G.A.C.-urile regiunii Craiova și mai ales în cele din raioanele aflate în 
Lunca Dunării — Corabia, Caracal, Calafat — aportul sportivilor este 
deosebit de important. Zeci și sute de tineri au răspuns cu fot elanul 
la această acțiune patriotică.

onospori
Victor din Buzău: cîte un aragaz cu 
trei ochiuri și butelie: Iordache M. 
Petre și Bărbuță llie, ambii din Oltețul 
Pitești; Dr. Oprea Petru din St. Ghe- 
orghe; cite un aparat de radio „Ope
reta": Garabet Bahran din București 
și Cărăuș loan din Sighișoara; cîte 
un ceasornic de mină „Pobeda": Mun- 
teanu Margareta din Orașul Stalin: 
Ari Ileana din Secueni; Fazekaș Zol- 
tan din Hunedoara; Iordăchescu Ghe 
orghe din Timișoara.

• Vă reamintim că la concursul Pro
nosport nr. 31 din 3 august se acordă 
în continuare următoarele premii în 
obiecte: pentru cele mai muite varian
te cu ,,0“ rezultate pe același formu
lar în ordine: o motocicletă de 35C 
cmc.; o motoretă, un frigider. Pnn 
tragere din urnă: o motocicletă de 

Coidum, Jarnea (mijlocași) ; Morola 
nu, Ispas, Sever, Manole, Popa, Zin 
culescu, Avasilichioaiei, lonescu (înaii: 
tași), din rîndul cărora s-au remarca 
în mod deosebit Stăncescu, Pană, Mc 
roianu și Sever, ultimul dovedind 
reală îmbunătățire a jocului și 
comportării pe teren.

Conducerea colectivului sportiv : 
a secției de fotbal cunoaște prea bir 
lipsurile pe care le-a manifestat foi 
mația în categoria B. De aceea, pin 
la începerea campionatului, ea trebm 
să se îngrijească de lichidarea ace? 
tor lipsuri, astfel ca echipa să rei 
șească o comportare cît mai frumcir 
să. Fiindcă nu e totul să promove; 
în categoria A, ci să te și menții...

P. ENACHE 
corespondent region;

să arunce vina pe celălalt crezând < 
așa va scăpa cu fala curaiă! Adun; 
rea generală ar fi avut ce d:scut; 
mai ales că în această unitate spe 
tivă activitatea este ca și inex:-.t'»nt; 
Muncitorii ar fi putut critica aspr 
darea de seamă care este de lapt o 
cronică a activității echipei de fotb; 
și o superficială privire critic 
asupra „muncii" dusă de meu 
brii consiliului colectivului. G 
aproape 200 de membri U.C.F.S. ; 
fi putut trage, cu acest prilej. ! 
răspundere consiliul pentru inacth 
tatea sa, pentru faptul că nu as 
gură posibilitatea să facă sport, pei 
Iru nepăsarea de care dau dovad 
Este edificator faptul că în decurs; 
ultimilor doi ani nici un salar.at i 
Complexului C. F. R. Filaret n- 
avut posibilitatea să-și treacă norm, 
l£ complexului GMA !

Colectivele sportive care nu și-a 
ținut încă adunările generale de dai 
de seamă trebuie să învețe din ace 
exemplu negativ. Ele trebuie să pr< 
gătească cu grijă dările de seamă, s 
popularizeze temeinic adunările, s 
ceară sprijinul organizațiilor de pa 
tid, să colaboreze temeinic cu org; 
nizațiile U.T.M. și sindicale. Num: 
așa adunările generate își vor atins 
scopul de a impulsiona — cu sprij 
nul maselor — activitatea sportiv 
din colectivele sportive?

H. NAUM

125 cmc.; 2 aragazuri cu 3 ochiuri « 
butelie; 2 aparate de radio „Opereta' 
și 4 ceasornice de mînă ,.Pobeda'.
• Plata premiilor la concursul Pro 

nosport nr. 30 din 27 iulie se va tact 
în Capitală, începînd de vineri 1 au 
gust, ora 17 la agențiile proprii raio
nale Loto-Pronosport, în raza cărora 
premiații și-au depus buletinele.

PRONOEXPRES:
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 28 din 30 iulie a.c. 
au fost extrase următoarele numere:

19 17 33 36 29 31
Numere de rezervă: 26 6
Fond de premii : 1.173.155 lei.
Reamintim participanților Ia con

cursurile Pronosport și Pronoexpres că 
sînt obligați să treacă adresa (com
pletă și scrisă citeț) pe toate felurile 
de buletine de concurs (unice, iridi- 
goaie etc.).
X) Rubrică redactată de l.S. Loto- 
Pronosport.



Opinia publică cere; După întîlnirea UL R. S. St * S« U» A»
* w r. >a tie convocată neîntîrziat Ecourile strălucitei victorii a atletismului sovietic
Conferinfa la înalt nivel I

Puternicul ecou al mesajelor adresate 
e N. S. Hrușciov șefilor guvernelor S.U.A., 

Marii Britanii și Franfei
NALTA PREȚUIRE A POPORULUI INDIAN FAȚA DE POZIȚIA FERMA 

A UNIUNII SOVIETICE

DELHI, 30 (Agerpres). —
Ziarul „Assam Tribune" critică vi- 
ent poziția S.U.A. în chestiunea 
invocării conferinței la nivel înalt, 
eferindu-se la propunerile președin- 
lui Eisenhower de a trece din nou 
•oblema situației din Orientul A- 
opiat și Mijlociu spre examinarea 
siunii ordinare a Consiliului de 
•curitate, ziarul subliniază că pro

punerea americană nu va duce decît 
la tergiversarea încheierii unui a- 
cord.

Cunoscutul comentator Prem Bhatia 
scria în ziarul „Statesman" că pozi
ția Uniunii Sovietice față de recen
tele evenimente din Orientul Arab a 
găsit o înaltă prețuire în rîndul po
porului indian.

FOCUL CARE MOCNEȘTE IN ORIENTUL MIJLOCIU POATE DUCE 
LA RĂZBOI

ATENA, 30 (Agerpres). —
Mesajele lui N. S. Hrușciov, pre- 
dintele Consiliului de Miniștri al 
.R.S.S., către șefii guvernelor S.U.A., 
ngliei și Franței se află în centrul 
enției ziarelor din Atena.
Mesajele premierului sovietic, scrie 
Inexartitos Tipos", arată că în O- 
entul Mijlociu mocnește un foc care, 
ică suflă un vînt neașteptat, poate 
ice la război. Un fac'or care insu- 
i speranță este că în acest moment

critic guvernele U.R.S.S. și Franței 
au aceeași părere despre întîlnirea 
imediată în Europa a șefilor guverne
lor celor cinci puteri. După ce af sub
liniat că în conștiința popoarelor 
Londra și Washingtonul sînt acuzații, 
ziarul scrie: Omenirea speră că cei 
doi agresori nu numai că se vor 
grăbi să ia loc în jurul mesei, dar 
își vor și retrage trupele din Orien
tul Mijlociu în plină frămîntare.

Victoria echipei d.e atletism ă 
U.R.S.S. repurtată asupra, selecționa
tei S.U.A., după un meci Sare a en
tuziasmat spectatorii și pe specialiștii 
străini sosiți din toate țările în capi
tala sovietică, a produs o impresie 
deosebită în cercurile sportive din în
treaga lume.

Atletismul american, care are o tra 
diție de aproape 100 de ani, a cu
noscut prima înfrîngere într-o întîlni- 
re inter-țări. In ultimele decenii echi
pele S.U.A. au dominat cu autoritate 
toate concursurile internaționale, cîș- 
tigînd la diferențe categorice. De data 
aceasta, atleții americani au avut în 
față un partener de valoare egală 
în ansamblu și a cărui putere de 
luptă a cîntărft greu în balanța re
zultatului final. Atleții sovietici au 
demonstrat în acest meci că ameri
canii nu mai dețin supremația în 
probele de înălțime și prăjină care 
erau apanajul lor exclusiv cu cîțiva 
ani în urmă. Pe de altă parte, atleții 
americani nu au făcut nici un progres 
în probele de fond, triplu salt, marș, 
iar la suliță au bătut pasul pe loc, 
exrecordmanul mondial Budy Held cla- 
sîndu-se pe lobul 4, cu un rezultat 
slab. In probele de sprint, semifond. 
garduri, aruncarea discului și greută
ții, performanțele atleților din S.U.A. 
s-au situat la un înalt nivel și au 
confirmat așteptările.

In comentariul său, trimisul agen

ției FRANCE PRESSE scrie: „Ziua 
a doua a meciului atletic U.R.S.S.- 
S.U.A. a fost interesantă și bogată în 
emoții sportive.

Maniera în care atleții sovietici au 
refăcut diferența de puncte pentru ca 
apoi să ia conducerea și în cele din 
urmă să cîștige cu 172-170 puncte a 
fost spectaculoasă și impresionantă. 
In meciul echipelor masculine ameri
canii au obținut un punctaj mai bun, 
dar sovieticii au fost egalii lor în 
ziua a doua și numai rănirea lui Bo
lotnikov în timpul cursei de 5.000 m 
i-a împiedicat pe sovietici să cîștige 
la o diferență mai mare".

Trimisul agenției France Presse a- 
duce elogii atletului sovietic Oleg 
Riahovski, inginer, în vîrstă de 24 de 
ani, din Tașkent, care a doborît recor
dul mondial la triplu salt cu perfor
manța de 16,59 m. De asemenea el 
nu-și ascunde admirația față de IurI 
Stepanov care a dovedit că rămîne în 
momentul de față cel mai bun sări
tor la înălțime din lume.

Ziarele sovietice publică ample re
portaje, comentarii și interviuri pe 
marginea meciului de atletism U.R.S.S.- 
S.U.A.

„Diferența de scor a fost mică, 
scrie „SOVIETSKI SPORT" dar a- 
ceasta face ca victoria echipei U.R.S.S. 
să fie cu atît mai glorioasă. Atleții 
sovietici au reușit să învingă selecțio
nata S.U.A. care nu a cunoscut pînă

IND VOR FI GATA SA PARTICIPE 
LOR ȚARILOR

PEKIN, 30 (Agerpres). —
Știrea cu privire la noile mesaje 

iresate de N. S. Hrușciov guverne- 
>r celor trei puteri occidentale se 
flă în centrul atenției opiniei publi- 
; din Pekin.
Publicînd știrea cu privire la noul 

pel adresat de guvernul sovietic 
uvernelor S.U.A., Angliei și Fran- 
•i, ziarul de seară „Beițzin Vanbao" 
trage atenția asupra faptului că con- 
Ucătorii americani 
lormînteze acordul

LA CONFERINȚA 
OCCIDENTALE ?

ȘEFII GUVERNE

cît mai grabnică a 
Celor cinci puteri, 

declară 
vedere

vire la o întîlnire 
șefilor guvernelor

Hrușciov, scrie ziarul, 
încă o dată că, avîndu-se în 
situația gravă din Orientul Arab, este 
necesar să se convoace fără întîrzî- 
ere conferința.

Din partea șefilor 
lor occidentale, arată 
arul, se așteaptă un 
întrebarea : Cînd vor 
ticipe la conferință ?

guvernelor țări- 
în încheiere zi- 
răspuns clar la 
fi gata să par-încearcă să în- 

realizat cu pri-
AMERICANO-ENGLEZI SA RENUNȚE LA POLITICA 

DE PROVOCĂRI 1
BANGKOK, 30 (Agerpres). —
La 29 iulie săpiămînalul .Pitu- 

um“ care apare la Bangkok, a pu- 
licat un articol de fond în care con- 
»mnă cu hotărîre amînarea intenți- 
tiafa de către guvernele S.U.A. și 
ngliei a convocării conferinței la 
inii nivel.
In timp ce Uniunea Sovietică, su- 

linîâză revista „Pitupum", a făcut 
ropuneri concrete în vederea rezol- 
ării pe cale pașnică a crizei din O- 
entul Apropiat și Mijlociu, dove- 
ind prin aceasta dorința sa sinceră

LTERVENȚIONIȘTII

de a salva popoarele lumii de la o 
catastrofă generală, guvernele S.U.A. 
și Angliei s-au situat pe o asemenea 
poziție care duce la intensificarea a- 
menințării împotriva vieții pașnice și 
a securității popoarelor Orientului A- 
rab și întregii lumi. Pentru inferven- 
ționiștii americano-englezi, scrie în 
încheiere revista „Pitupum", a sosit 
momentul să renunțe la politica de 
provocări și să ocupe un loc în ju
rul mesei tratativelor de pace, așa 
după cum cer popoarele iubitoare de 
pace.

■

luminică începe „Turul ciclist 
al Iugoslaviei66

Intre 3 și 9 august se desfășoară 
Turul Iugoslaviei", competiție ciclistă 
iternațională de lung kilometraj. Tra
iul ales este foarte dificil (cuprinde 
ape de munte cu mari diferențe de 
ivel).
Itinerariul întrecerii este următorul: 
august (etapa I) : Ljubljana — 

laribor (137 km.)> 4 august (etapa a 
a): Maribor — Zagreb (143 km.); 
august (etapa a IH-a): Zagreb — 

ijeka (180 km)) 6 august (etapa a 
i/-a): Rijeka — Trikvenița — 36 km. 
:ontracronometru) și Trikvenița — 
ola — 142 km. (cu plecare în bloc);
august (etapa a V-a): Pola — Nova 

mrica (160 km)j 8 august (etapa a 
l-a): Nova Gorica — Vrșici (109 
m); 9 august (etapa a Vil-a): Kranj- 
ka Gora — Ljubljana (87 km).
Și-au anunțat participarea echipele 

aționale
Bulgaria, 
«ane, R. 
. P. F.

denți reprezintă o categorie tranzitorie 
între amatorism și profesionism.

Echipa R. P. Romîne care participă 
la „Turul Iugoslaviei" este formată 
din: Ludovic Zanoni, G. Moiceanu, 
Gh. Șerban, D. Munteanu și Aurel Șe- 
laru. După cum se vede nu a fost 
selecționat Constantin Du.nitrescu, de
oarece, și după sancționarea sa de 
către clubul C.G.A. el a continuat să 
manifeste atitudini vedetiste.

MIINE VA ÎNCEPE LA TIRGU MURES 
UN NOU CONCURS INTERNATIONAL DE CĂLĂRIE

Echitația se bucură de tot mai 
multă prețuire pe cuprinsul Regiunii 
Autonome Maghiare. De acest lucru 
ne-am convins îndeosebi cu prilejul 
desfășurării concursurilor hipice re
publicane, atît de bine organizate Ia 
Tg. Mureș. Și străduințele organiza
torilor au fost totdeauna răsplătite 
de frumusețea întrecerilor, de perfor
manțe de valoare și, ceea ce este 
foarte important, de o participare me
reu mai numeroasă a iubitorilor că- 
lăriei.

In acest an, animatorii echitației 
din Tg. Mureș, avînd sprijinul consi
liilor regional și orășenesc U.C F.S., nu 
au vrut să se lase mai prejos decît 
craiovenii și au transformat tradiționalul 
lor concurs republican într-un intere
sant concurs internațional. Astfel, 
între 1 și 4 august, se va disputa 
pe hipodromul special amenajat din 
Tg. Mureș, un concurs hipic inter
național, la startul căruia vor fi pre- 
zenți alături de călăreții fruntași din 
țara noastră și cei mai buni călăreți 
maghiari, aparținînd echipelor Dozsa 
și M.E.D.O.S.Z.

Ctinoscînd valoarea călăreților care 
vor evolua atît în probele de dresaj 
cît și în cele de obstacole, concursul 
internațional de la Tg. Mureș se anun
ță a fi deosebit de disputat. In pro
bele de obstacole vor evolu,a talentații 
călăreți maghiari Imre Karcszu, Șuti 
Istvan și Filer Șandor. Nu vor lipsi 
de la acest concurs nici călăreții ro- 
mîni care au evoluat la Moscova, de 
unde urmează să se Întoarcă în cursul 
zilei de azi. După cum vedem, la cî- 
teva zile după întîlnirea internațională 
dintre echipele hipice ale Uniunii So
vietice și R.P. Romîne, călăreții ro- 
mîni au prilejul să se întreacă din nou 
în compania unor călăreți de certă

valoare și cu multă experiență. Para
lel cu concursul internațional de la 
Tg. Mureș se va desfășura și con
cursul hipic republican prevăzut în 
calendarul competițional.

începe turneul final
„Cupei Galea11

Mîine încep în localitatea Vichy 
(Franța) întrecerile finale ale compe
tiției internaționale de tenis pentru 
tineret „Cupa Galea". După cum se 
știe, pentru semifinale s-a calificat 
și reprezentativa țării noastre, care 
s-a clasat pe primul loc în grupa 
zonală de la București.

Marți au părăsit Capitala pentru a 
participa la turneul final, cei trei ju
cători ai reprezentativei noastre: I. 
Țiriac, D. Viziru și V. Serester.

Pînă acum, se cunosc încă două se- 
mifinaliste: R. F. Germană și Spania. 
Pentru desemnarea celei de a patra 
participante la turneul final, a început 
ieri la Vichy întîlnirea U.R.S.S. — 
Italia. După primele două simpluri, 
scorul în meci este egal: 1—T. Po
tanin l-a învins pe primul jucător ita
lian, Bonfiglio cu 6—1, 10—8; iar 
Leyus a fost învins de Tachini.

acum înfrîngerea. Victoria reprezen
tanților noștri este excepțională".

Cunoscutul comentator sportiv 
luri Vaniat scrie în ziarul „TRUD" t 
că „Atleții americani Johnson, nou re
cordman mondial la decatlon, O'Brien, 
Davis și Murchison au dovedit o înal
tă măiestrie, cucerindu-și admirația șl 
simpatia publicului.

„KOMSOMOLSK Al A PRAVDA" de
scrie pe larg desfășurarea probei de 
săritură în înălțime în care Stepanov 
l-a învins pe Dumas. Ziarul publică 
un interviu acordat de antrenorul e- 
chipei americane, Colsson, care a de
clarat : „Stepanov este un atlet fe
nomenal și l-a învins fără drept de 
apel pe Dumas. In fața noastră el a 
trecut cu succes examenul. Toate zvo
nurile despre așa-zisa talpă dublă 
care îi ajuta lui Stepanov să obțină 
mari performanțe s-au spulberat. Cu 
sau fără pantofi speciali, Stepanov 
este cel mai bun".

Ziarul „PRAVDA" publică o decla
rație a conducătorului delegației a- 
mericane, Dan Ferris, care a spus 
după meci: „Ambele echipe au fost 
la înălțime. Atleții sovietici au repur
tat victoria datorită excelentelor re
zultate obținute la probele de prăjină 
și săritură în înălțime în care noi 
credeam că vom cîștiga. Meciul a 
fost bine organizat și a adus un a- 
port prețios la dezvoltarea legături
lor de prietenie dintre sportivii țări
lor noastre".

Iată alte declarații făcute de spor
tivii americani:

Raffer Johnson, recordman mondial 
la decatlon: „A fost un meci minu
nat. Aș putea să spun fără nici o 
rezervă că întîlnirea echipelor noastre 
nu a fost deloc mai puțin interesantă 
decît concursul atletic de la Jocurile 
Olimpice. M-a impresionat atmosfera 
extrem de amicală care a domnit ît 
tot timpul întrecerii”.

Ira Murchison, recordman mondial 
la 100 m: „întîlnirea noastră cu spor
tivii sovietici la Moscova a fost deo
sebit de plăcută. Condițiile de concurs 
mi s-au părut ireproșabile. Doresc să 
mă întîlnesc cît mai des pe pistele 
de atletism cu prietenii mei, atleții 
sovietici".

Thomas Courtney, recordman mon
dial și campion olimpie la 800 m: 
„Eu personal am fost uimit de primi
rea cordială ce ne-a fost rezervată 
la Moscova. Cadrul și condițiile în 
care s-au disputat probele meciului 
nostru au fost ideale". (Agerpreș )

Duminică incepe la Cluj 
campionatul republican 
de pentatlon modem 

pe anul 1958
Campionatul republican de penta

tlon modern (individual și pe echipe) 
se va desfășura în acest an la Cluj, 
între 3 și 7 august. Și-au anunțat par
ticiparea pentatloniști de la C.C.A., 
Progresul, Voința și Recolta.

Echipa de handbal a Budapestei a întrecut 
cu 12-8 (5-5) selecționata orașului București
CONSTANȚA 30 (prin telefon). — 

înfrîngerea selecționatei masculine de 
handbal a Capitalei a constituit o sur

DE PESTE HOTARE
ale Austriei, Belgiei, R. P. 
Olandei, Italiei, R. F. Ger- 
P. Polone, R. P. Romîne, 
Iugoslavia. Competiția cere 

jrmațiilor o deosebită omogenitate 
poarece clasamentul general pe echi- 
a se face prin adiționarea timpilor 
rimilor trei clasați în clasamentul ge- 
eral după fiecare etapă. Aceasta pre- 
upune — pentru clasarea pe un loc 
punlaș — ca echipa să aibă în per- 
lanență cicliști tn partea superioară a 
lasamentului general. Din formațiile 
arilor occidentale vor putea face 
arte și cîte doi alergători din 
ategoria independenți, care au 
nai puțin de doi ani activi- 
ale în această categorie și n-au depă- 
it vîrsta de 25 ani. Cicliștii indepen-

• Cu prilejul cam
pionatelor republicane 
ale Cehoslovaciei s-au 
înregistrat cîteva re

zultate excelente: 1500 m Jungwirth 
3:43,7j 100 m Janacek 10,5; 200 m 
Mandlik 21,2; înălțime Lanski 2,06 m; 
lungime Molnar 7,45 m; greutate 
Skobla 17,53 m; disc femei: Mertova 
52,02; suliță femei Zatopkova 51,10 m; 
400 m. femei Prokopova 57,5 (rec. R. 
Ceh.).

ATLETISM

La 5 și 6 august va avea loc 
la Budapesta întîlnirea de atle
tism dintre reprezentativele R.P. 
Ungare Și S.U.A. In afară deUngare Și S.U.A. In afară 
concurs vor participa și cîțiva a- 
tleți invitați din țările prietene, 
întrecerea va avea loc pe Nepsta- 
dion.

• După cum s-a anunțat, fe
derațiile de atletism ale R. F. Ger-

mane și R.D. Germane au căzut de 
acord să prezinte o echipă unică la 
campionatele europene ce vor avea 
loc în luna august la Stockholm. An
trenorii celor două federații au asistat 
în ultimul timp la diferite concursuri 
șl după o ședință comună au făcut 
selecția la mai multe probe. Din R.D. 
Germană vor fi incluși în echipă 
Richtzenhain și Hermann la 1500 m. 
Brand la 110 m.g., Christa Stubnik 
100 și 200 m., Gisela Birkenmeyer 
la 80 m.g., Meyer la 400 m.g., Doris 
Miiller la disc. Din R. F. Germană 
au fost selecționați Germar (100 m.), 
Kaufmann (400 m), Lauer (110 m.g,), 
Weber (50 km marș). Pentru desem
narea titularilor la probele 5000 și 
10.000 m., disc, suliță, ciocan, 200 m, 
800 m și alte probe, vor avea loc la 
începutul lunii august două concursuri 
de selecție.

• Echipa bucureștea- 
nă de fotbal Rapid II 
din categoria B și-a 
început turneul în

U.R.S.S. jucînd la Kișînău cu forma
ția Moldova. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 2—0.

• tn campionatul unional de fotbal 
Spartak Moscova a întrecut cu 5—2 
echipa Dinamo Tbilisi.

• Echipa R. P. Po- 
Hochei pe iarbă ,on*- ?arena iucat. re’r cent in București, a

susținut zilele trecute 
un meci la Budapesta în compania 
reprezentativei R.P. Ungare. După un 
joc excelent 
nut victoria

FOTBAL

echipa poloneză a obți- 
cu 7—0 (0—0).

• Intr-o reuniune de 
natație desfășurată 
marți seara la Londra 
cu participarea înotă

torilor australieni, John Konrads a 
parcurs 440 y în 4:31.3.

NATAȚIE

(Agerpres)

priză pentru toată lumea, chiar și 
pentru... învingători. «^Victoria echipei 
orașului Budapesta — 12—8 (5—5) — 
s-a conturat abia după 45 de minute 
de joc perfect egal, cînd oaspeții s-au 
distanțat, luînd un avans de 5 puncte 
în numai 10 minute.

Acest lucru a fost posibil în primul 
rînd datorită jocului slab prestat de 
apărarea echipei bucureștene. Cu toa
te că linia de atac a oaspeților a ac
ționat, în majoritatea cazurilor, lent 
totuși apărătorii din echipa 
București s-au lăsat ușor 
combinațiile destul de simple ale ju
cătorilor maghiari surprinzîndu-i dd 
cele mai multe ori. In această situa
ție, eforturile atacanților bucureștenî 
erau sistematic zădărnicite de greșelile 
propriei apărări. Vom menționa însă 
că linia de atac a selecționatei orașu
lui București a cedat spre sfîrșit, după 
ce pînă la jumătatea reprizei secunde 
se luptase cu viguroasa apărare ma
ghiară.

Golurile au fost marcate de Tipa 
(3), Costache I (3), Căliman, Stănes- 
cu (București) și de Fekete (4). 
Hetenyi (4), Merkovanyi, Kesjar, 
Horwath II, Kaloczi (Budapesta).

V. ARNAUTU

orașului 
depășiți.
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