
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNÎȚ1-VA1 Jocuri pasionante, de inalt nivel, 
in turneul internațional de volei din Capitala
• Echipa masculină a R.P. Romine a obținut a treia victorie conscea». 
tivă • Formația feminină a țării noastre la cțh pas de vicierie îa> 
partida cu redutabila reprezentativă a R. Cehoslovace.

Două promoții de voleibaliști 
romînl
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Apropierea cefei de a 15-a aniversări p eliberării pațtriei de sub jugul 
t? st se face tot mai mult simțită în întreaga regiune Ploești. In fe
at
it,< rii din fabricile și uzinele regiunii
•a ea sărbătoare.

LA G.A.C. „25 AUGUST"
mibrii gospodăriei agricole <to- 

e „23 August" din Tîrgușorul 
cte vor sărbători în mod deosebit
■frsarea eliberării. Astfel, pînă la
'tilie, vor iriga cinci hectare
tate cu sfeclă <îe zahăr și vor
lila artificial 18 hectare de floa-

-soarelui. Pînă la 10 iulie vor ter- 
-A "praișila a treia la porumb, iar

. la 20 iulie vor recolta orzul de
A suprafață de 20 hectare și grîul
Je alte 80 hectare. In acest timp

; zi aflăm vești care ne vorbesc despre noile realizări cu care niun-
'i ca și cei de pe ogoare întîmpină

■ aproviziona piețele orașului Plo- 
i •«> 20.000 *kg.  zarzavat.

La îndeplinirea acestor angajamen
te își vor da concursul și o serie de 
sportivi cunoscuți în cadrul gospo
dăriei, cum sînt utemistul Valentin 
Popa, președintele asociației sportive 
Recolta „23 August1* Tîrgușorul Vechi 
fotbalistul Ion Soare, fruntaș în 
muncă la brigada legumicolă, sportivii 
Petre Co6tache, cunoscut fotbalist și 
Petre Militarii, participant nelipsit la 
întrecerile de trîntă.

16 000 NOI MEMBRI IN U.C.F.S.
La fel de frumoase sînt și anga

jamentele pe care și le-a luat consi

Ci;

,ară 
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ima 
lecît 
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In plin sezon de întîlniri internaționale la fotbal

liul regional U.C.F.S. Ploești. Astfel, 
se va intensifica organizarea, de con
cursuri cu caracter de mase la sate, 
în special atunci cînd vor avea loc 
„duminici sportive". In același timp, 
numărul de membri ai ’U.C.F.S. va 
crește cu 10 la sută, fată de cal e- 
xistent la 31 mai a.c., ceea ce în
seamnă 16.000 noi membri.

Numărul întreprinderilor ploeștene, 
în care se va extinde gimnastica în 
producție este în continuă creștere. 
Ea va fi popularizată în alte 11 u- 
zine și fabrici.

Printre angajamentele luate de con
siliul regional U.O.F.S. Ploești, un loc 
de frunte îl ocupă și acela privind 
organizarea concursurilor „Cel mai 
bun sportiv din 10“.

La natație, oină, șah, volei, box și 
handbal se vor erganiza competiții 
închinate „Zilei Eliberării".

I «;

GH. ALEXANDRESCU 
, A. VLASCEANU 

corespondenți

„Nu se poate compara deocamdată 
valoarea echipei romîne de tineret cu 
prima dvs. reprezentativă ne spunea 
Karel Laznicka, căpitanul echipei R.

Tamara Buhcikova, una din cele mai 
bune jucătoare din echipa reprezenta
tivă a orașului Moscova, în plină ac
țiune (fază din meciul feminin Mos
cova — Ii-P. Ungară 3—0).

Cehoslovace, imediat după meciul pe 
care-1 susținuse în compania speranțelor 
voleiului nostru masculin. E vorba de 
ani de muncă, de experiență. Echipa 
m-a surprins totuși plăcut prin posi
bilitățile ei, prin jocul complet pe 
care-1 practică, prin tendința spre ac
țiuni ofensive, în care fantezia se ală
tură mijloacelor clasice".' Laznicka a- 
vea dreptate. Deși învinsă, echipa de 
tineret a R. P. Romîne s-a comportat

mai mult decît onorabil în fața unul 
adversar reputat.

Vicecampioaină a lumii, formația R.Pa 
Romîne a confirmat aprecierile da 
care se bucură printre specialiștii vo) 
leiului. Nu scorul categoric (3—0)1 
obținut în fața voleibaliștilor chinezi*  
ne întărește această afirmație, ci mo-‘ 
dul cum a fost realizat acest scor în*

R EZULTATE TEH NI GE

JOI

MASCULIN: R. Cehoslovacă —o
R.P. Romînă (tineret) 3-1 (15-7,j
9-15, 15-8, 15-5) ; R.P. Romînă—R.P.l 
Chineză 3-0 (8, 12, 9) ; R P. Polonă— 
reprezentativa orașului Moscova 3-2 
(11-15, 15-7, 10-15', 15-12, 15-8).

VINERI
MASCULIN: R. Cehoslovacă —

R.P. Chineză 3-2 (12-15, 15-3, 10-15.J 
15-6, 15-9); R.P. Romînă—R.P. Po-I 
lonă 3-2 (10-15, 15-7, 12-15, 15-11,t 
15-12); Moscova—R.P. Ungară 3—if 
(15—7, 11 — 15, 15—4, 16—14).

FEMININ : R. Cehoslovacă—R. P. 
Romînă 3-2 (15-9, 18-20, 15-2, 5-15, 
15-10); reprezentativa orașului Mos
cova—R. P. Ungară 3-0 (0, 8, 7) ; 
R.P. Polonă—R.P. Chineză 3-1 (3-15, 
15-7, 15-13, 15-2).

compania unui adversar în plin pro
gres. cu extraordinare calități fizice. 
Dr. Holvay Endre, președintele fede
rației ungare de volei, ne împărtășea 
după joc părerea sa despre echipa 
R. P. Romîne, care .este cu adevă
rat printre cele mai bune echipe dm 
lume. Constat cu mulțumire că în țara 
dvs, voleiul este un sport foarte popu
lar, ceea ce explică apariția unor ju
cători de certă valoare mondială".

O parte dintre spectatori se arătau 

(Continuare hi pag a 8d)

reven

Micile ateliere de ieri — marile uzine de astăzi
Printre sportivii de la uzinele „Klement Gottwald**

’UTAȚI SPORTIVE
•Azi și mîine se dispută primele 

din cadrul „Cupei Europei 
■o" la fotbal. Iată programul : 

■zan Belgrad—Banik
* „dina Novisad—Vienna, 
S»—Honved Budapesta și

imo Praga.
trecerile de tenis de
se apropie de sfîrșit. Ieri a 

. des. nnat cîștigătorul probei de 
wlu bărbați. In finală peruvianul 
•x O'nedo a dispus de australia- 

er cu 6-4, 6-3, 6-4. hi sfertu- 
e finală, Olmedo l-a eliminat pe 

<i»a «l 7-5, 3-6, 6-3, 6-3 iar îi) 
r!ț'nală, pe Emerson (Australia), 
j-3, 6-0, 6-4. In cealaltă semifina- 
Laver l-a eliminat pe Mc. Kay 

U.A.) cu 11-13, 11-9, 16-8, 6-3. In 
nifinala probei de simplu femei, 
eno Brazilia) a întrecut-o pe 
ore (S.U.A.) cu 6-2, 6-4 iar Hard 
.U.A.) a eliminat-o pe Reynolds 
Irioa de Sud) cu 6-4, 6-4. In finala 
ix*i  de dublu bărbați, s-au califi- 

Etnerson, Fraser (Australia) și
♦ er, Parker (Africa de Sud). j 
) Federația de fotbal a R.P. Un- 
pv. a alcătuit lotul maghiar olim-
. Printre cei 22 de jucători 
iză Dalnoki, Gorbcs, Albert, 
ăesz și alți jucători tioerL

Ostrava.
Wiener

M.T.K.-

la Wim-

figu- 
Pal,

I
 Stadionul Republ cil găzduiește 
mîine după-smtază o Interesantă în- 
tîlnire internațională de fotbal. Cu a- 
cest prilej, amatorii <ie fotbal din 
Capitală vor vedea la lucru echipa 
noastră de tineret, șl vor revedea — 

Î desigur, cu multă plăcere — pe fotba.
liștij chinezi.

In catfcui acestei partide se vor 
confrunta o serie de elemente de t**-  

. lent, speranț; ale fotbalului chinez 
) și ronunesc. Printre ei se află IM- 
j intașii Can Hun gin (stingă) șl Mir- 
) cea Dridea (dreapta), pe c-.re fotore- 
j porterul nostru (B. Ciobanu) i-a... 
! surprins în atitudini caracteristice la 
’ antrenamentele de Ieri.

__________

Acum o jumătate de veac, pe ctm- 
pirl Cotrocenilor, maistorașul Aurel 
Viaicu trudea din zori și pînă in 
noapte să dea viață aripilor fragile 
ale „gîndacului*  său, strămoș al avio
nului de azi.

In acești primi ani ai veacului 
nostru, oamenii din mahalaua Coiro- 
cenilor se deprinseseră cu 
bondar al motorului de' 
„aeroport" bucureștean.

Nici n-apuca ziua să-și 
mina, cînd glasul domol al . 
lui îl și îndemna pe Ion < 
ni cui:

—■ Insure șrauba. Ioane!
Elicea pornea să se rotească sub 

apăsarea brațului vînjos al lui Ion și 
o nouă zi de muncă începea la primul 
atelier aeronautic al țării.

★
Anii au trecut. Pe platoul bătătorit 

de roțile primelor avioane romînești 
nu se mai auzea glasul domol al ,șn- 
jinerului" Aurel, ale cărui aripi se 
frînseseră la poalele Carpaților, în cu- 
tezăioarea-i încercare de a învinge 
înălțimile. In schimb, de-a lungul noi
lor hangare se auzeau vocile răstite 
ale vătafilor militari, puși să stoarcă 
sudoarea muncitorilor de 
Iul Aeronautic".

Erau zile de trudă 
zile de carceră, zile de 
în care răcnetele vagmiștrilor se a- 
mestecau cu vuietul motoarelor la 
bancurile de probă și cu scrîșnetele 
de revoltă ale muncitorilor de la 
A.S.A-.M.

bîzutul de 
pe primul

Multe povestesc muncitorii bătrîni 
despre vremurile acelea...

★
Stăteam de vorbă. Ion Stoica n-a 

uitat de zilele cînd era ucenic la 
A.S.Ă.M. Cotroceni și cînd viața de 
chin începuse să-i brăzdeze fruntea.

pot să plec la Predeal în 3 iulie. Nn 
s-ar putea să-mi faceți rost de la ÎS 
încolo ?

— Bine, măi, Crețule. Sindicatul vi 
trimite la munte, la mare și voi v» 
niți cu amînări ?

Chipul lui Ion Stoica se lumină. A- 
pai gîndi cu glas tare : Iată mare!»

reverse lu- 
maistorașu- 
Ciulu-meca-

la „Arsena-

neomenească, 
crunte bătăi,

Au început finalele 
campionatului școlilor profesionale
Incepînd de ieri, Capitala găzduiește 

finalele campionatului republican al 
școlilor profesionale de ucenici, de me
serii și agricole. Această frumoasă 
competiție, care reunește la start sute 
de tineri și tinere din toată țara, se 
desfășoară la 5 discipline sportive : a- 
tletism, gimnastică, volei, fotbal 
trîntă.

La întrecerile de volei ce au loc 
Stadionul Tineretului, sînt prezente cite 
6 echipe masculine și feminine, cîști- 
gătoare ale fazelor de zonă. Cel mai 
pasionant joc a fost cel dintre echipele 
feminine ale școlilor profesionale Ali
mentara Buc. și Textila Lugoj terminat 
cu victoria bucureștencelor (3.—2),

pe

Ștefania Enache în fața strungului său. Tînăra muncitoare, coinpo- 
“ ........................ i „Klement Gottwald", este fruntașă îflnentă a echipei de handbal a uzinei 

muncă, învățătură și sport.

țomitetului de 
lui Ion Stoica

Cancuxeul «le trîntă, la care participă 
40 de concurenți, a început cu întîlniri 
foarte disputate cum au fost cele din
tre Dan Ștefan (R.A.M.) — C. Moța 
(Pitești) și I. Nicolae (Ploești) — I. 
Diamandidis (Buc.).

La sala Dinamo, unde se desfășoară 
întrecerile de gimnastică, am găsit un 
adevărat „atelier de lucru": la concurs 
participă 15 echipe de băieți și 8 de 
fete. In primele întreceri o bună 
pregătire au dovedit elevele școlilor 
profesionale din Cluj, Timișoara, Arad, 
București și elevii de la Aibă Iulia și. 
Cîmpina.

Concursul continuă astăzi și mtine la 
toat? disciplinei? sportiva

In liniștea biroului 
întreprindere, cuviniele 
evocau tablouri dintr-o lume pe veci 
apusă.

— Tovarășe Stoica 1...
Nici nu observasem cînd în încă

pere intrase un tînăr muncitor. Era 
îmbrăcat în salopetă și*răsucea  între 
degete o hîrție.

— Tovarășe Stoica I Ce fac ? Nu

(Foto Gh. Dumitru)
„necaz*  al unui tînăr muncitor de I» 
uzinele „Klement Gottwald". Șr risa.

★
Uzinele „Element Gottwald..." Pt 

locul fostelor ateliere, organizate meș
teșugărește, care nu produceau ni mi»

CALIN ANTONESCU 1 
IOAN CHIRILA

(Continuare în pag. a 2-a)

d-

Iii curînd

3n paginile ziarului
concursul cu premii 

„ȘTIȚI SPORT?44 
organizat în cinstea zilei de 23 AUGUST £ 
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0 frumoasă acținne pentru BczvolUrea bazei materiale
a mișcării

Pe zi ce trece, succesele care se în
registrează pe drumul asigurării unei 
ol mai largi baze de mase activității 
sportive din țara noastră sînt tot mai 
însemnate. Astăzi a devenit uri fapt 
obișnuit ca la startul marilor competi
ții de mase să se prezinte sute de mii 
de tineri, dintre care cea mai mare 
parte continuă activitatea sportivă în 
secțiile pe ramură de sport ale aso
ciațiilor sportive.

Dezvoltarea mișcării sportive din 
țara noastră a făcut necesară asigu
rarea unei baze materiale corespunză
toare, în așa fel încît marile mase de 
tineri să aibă condiții dintre cele mai 
bune pentru practicarea sportului. S-au 
(construit mii de baze sportive simple, 
•-au amenajat nenumărate terenuri de

Un raion de pe valea Someșului
" In ultimii 15 ani, înlățișarea ora*  

Jibou, reședința raionului cu a- 
celași nume din regiunea Cluj, s-a 
'schimbat radical. In acest răstimp, 
[datorită ajutorului acordat de stat oa- 
hienilor muncii, aceștia și-au con
struit numeroase locuințe, iar în cin
stea aniversării eliberării patriei de 
sub jugul fascist, se vor da în folo
sința- salariaților de la C. F. R. 
Jibou, șase pavilioane ou 12 aparta
mente. Noul magazin universal șî 
stația C.F.R., împrejmuită de un 
mic parc de toată frumusețea, sînt 
realizări ale acelorași ani.

Paralel cu dezvoltarea economică și 
culturală a orașului, sportul a cu
noscut «și el o frumoasă creștere. Azi 
există aici patru asociații sportive în 
Care activează ceferiști, muncitori de la 
’cooperativa meșteșugărească, salariați 
din întreprinderi și țărani întovă
rășiți. Pînă în momentul de față con
ducerile asociațiilor Rapid C.F.R., Tor
pedo, Voința și Someșul au înmînat 
aproa[>e 12CKJ carnete de nrembru 
U.C.F.S.

Primind ajutorul organizațiilor de 
partid și al celor de masă din loca
litate, consiliile asociațiilor sportive 
s-au străduit să asigure membrilor lor 
toate condițiile necesare pentru prac
ticarea diferitelor discipline sportive. 
Sfatul popular comunal a pus la dis
poziția tinerilor din Jibou un teren pe 
care aceștia l-au transformat într-un
stadion cu terșuuri de fotbal, oină și 
volei, instalații pentru concursuri de 
atletism (pînă Ia 23 August actuala 
pistă de 100 ni va fi prelungită pînă 
la mărimea normală de 400 m). Lu- 
•rînd la înfrumusețarea stadionului, 
peste 750 tineri au efectuat aproape 
J10.500 ore muncă voluntară, econo- 
Biisindu-se astfel 8000 lei. Tot prin 
muncă voluntară s-a renovat popică- 
ria din orașul nostru. (s-a realizat o 
economie ’ de 7500 lei), iar membrii 
asociației Rapid C.F.R. aiu construit un 
(teren de baschet.

Nu este de mirare deci, că avînd 
’•semene a condiții minunate, la Jibou 
pulsează o bogată activitate sportivă. 
.La întrecerile Spartachladei de vară 
a tineretului au luaț parte peste 8500 

'tineri și tinere din raion. Mtiiți dintre 
au făcut, cu acest prilej, primii pași' 

In sport, dovedind calități deosebite. 
ț6-au remarcat la trîntă, țăranul înto-

Ijf’
ACTIVIȘTI SPORTIVI!
In cinstea celei de a XV-a aniversări 

a eliberării patriei noastre, organizați 

cit mai multe și mai frumoase
fj competiții sportive!

de sport!

Tot mai multi tineri pe terenurile F 
j 

♦

sportive Bin țara noastră
fotbal, volei, baschet, piste de atle
tism etc. Cu toate acestea, construi
rea de baze sportive simple a rămas 
în urmă în unele locuri față de dez
voltarea continuă a activității spor
tive de mase. Iată motivul pen
tru care Consiliul General U.C.F.S. 
organizează o largă acțiune pentru 
construirea și amenajarea de baze 
sportive simple și pentru înfrumuseța
rea și îngrijirea celor existente.

Această acțiune este organizată în 
cinstea celei de a 15-a aniversări a 
eliberării patriei noastre și se va 
desfășura pînă la 15 august avînd 
ca principal obiectiv amenajarea ur
mătoarelor baze sportive prin mijloace 
locale: terenuri de fotbal, terenuri de 
volei și de baschet, piste de atle

vărășit loan Copaș de la A. S. „Poia
na" Bîrsa, Ga vrii Moceanu de la „Zo
rile" Voevodenr, Olimpiu Lungu de la 
„Someșul" Jibou. Elevii EJisabeta Ber
ce auu și Ioan Mureșan de la Torpedo 
Jibou, țăranul întovărășit M. Hukiban 
de la A. S. „Drum Nou" Dragii, au 
fost cei mai buni alergători pe dis
tanțe scurte. Trăgătoarele Anica Mu
reșan de la „Drum Nou" Dragu și 
Maria Mureșan de la A. S. „Unirea” 
Gîrbou, ăfi impresionat pe cei pre- 
zenți prin talentul lor.

Recent, pe frumosul stadion din Ji
bou, care a primit denumirea de „23 
August", s-au organizat o serie de în
treceri în cadrul concursurilor „Cel 
mai bun sportiv din 10“ și „Campion 
al asociației sportive". Cu acest prilej 
și-au disputat întîietatea sumedenie de 
tineri și tinere din asociațiile sportpve 
din raion.

Am arătat numai cîteva aspecte 
din multilaterala activitate sportivă pe 
care o desfășoară muncitorii din în
treprinderile șl instituțiile din Jibou. 
Sportivii de aioi sînt hotărî ți să în- 
tîmping aniversarea celor 15 ani de la 
eliberarea patriei noastre cu noi suc
cese Ia locul de' muncă, să participe 
la cît mai numeroase competiții orga-, 
nizate de asociațiile sportive Someșul, 
Rapid C.F.R., Voința și Torpedo, în 
cinstea acestei mărețe sărbători.

CONSTANTIN DOBRESCU
(Material primii In cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență'")

Micile ateliere de ieri—marile uzine de astăzi
(Urmare din pag. I)

și se limitau doar la reparații, se 
înalță astăzi o uzină nouă, cu o im
presionantă producție proprie. Motoa
rele electrice, generatorii electrici și 

Dumitrs Cioată, fundaș dreapta în echipa de fotbal a uzinei, lutrînd vitatca secțiilor de șah și tenis de 
la un demaror. masă. Pe scurt, uzina are astăzi a-

grtipurile autogene, utilajele electroteh
nice și grupurile de sudură, dema
rării auțo și, în ultimul timp, frigi
derele, — iată bogatul sortiment al 
primei întreprinderi producătoare de 
mașini electrice din țara noastră. A- 
cestea sînt uzinele „Element Gottwald" 
care au crescut și s-au dezvoltat cu 
pași de uriaș în anii puterii popu
lare,

★
In anii puterii populare condițiile 

de muncă și de viață ale muncutori- 

tism, gropt pentru sărituri, popicarii, 
porticuri de gimnastică, bazine de 
înot (pe sAle curgătoare). Pentru a 
asigura însă un deplin succes aces
tei acțiuni se prevede ca alături de 
amenajarea și construirea unor ba
ze sportive ca cele citate mai sus să 
se confecționeze, tot prin mijloace 
locale, și unele materiale sportive 
cura ar fi: plase pentru volei și fot
bal, saltele pentru trîntă. grenade și 
greutăți, ștachete și suporți, popice 
și bile pentru popice.

In vederea ducerii la bun sfîrșit a 
acestei acțiuni', asociațiile sportive au 
sarcina de a mobiliza tineretul și, în 
special, brigăzile de muncă patrio
tică, pentru a presta muncă volunta
ră la amenajarea bazelor sportive 
simple. Organizînd activitatea din ca
drul! acestei acțiuni, asociațiile sportive 
pot lila măsuri și pentru curățirea și 
înfrumusețarea bazelor sportive exi
stente, precum și pentru dotarea lor 
eu material sportiv corespunzător. De 
asemenea, tot cu această ocazie, la 
terenurile care au tribune sau bănci 
pentru spectatori se vor lua măsuri 
pentru numerotarea locurilor în așa fel 
ca spectatorii să poată viziona în con- 
dițiutii cît mai bune întrecerile spor
tive.

O sarcină deosebită revine consi
liilor regionale, raionale și orășenești 
U.C.F.S., oare trebuie să se îngri
jească permanent de felul în care se 
desfășoară această acțiune. De ase
menea organele U.C.F.S. au un rol 
important în ceea ce privește asigu
rarea documentării și a îndrumărilor 
tehnice legate de aceste construcții 
și -amenajări de baze sportive sim
ple. Trimiterea unor tehnicieni pri
cepeți în construirea și amenajarea 
bazelor sportive la sate sau la aso
ciațiile sportive, pentru ca aceștia să 
ajute tineretul în această acțiune, va 
fi o măsură care va asigura un suc
ces deplin.

Această acțiune poate contribui, 
în mod special, la întărirea și dez
voltarea bazei materiale a asociațiilor 
sportive sătești. De comun acord cu 
Sfaturile populare, asociațiile sportive 
și organizațiile U.T.M. vor identifi
ca terenurile care pot fi transformate 
în baze , sportive unde să șe înceapă 
de îndată lucrările de amenajare. 
Dacă acțiunile întreprinse de asocia
țiile sportive sătești vor fi urmărite 
și sprijinite pe plan regional sau 
raional, atunci nu va fi greu ca la 
sfârșitul acțiunii să crească consi
derabil numărul satelor sau comunelor 
în care există terenuri de fotbal și 
volei sau piste de atletism cu ampla
samentele pentru sărituri și aruncări.

lor s-au îmbunătățit mereu, țirnnd pa
sul marilor transformări pe drumitl 
străbătut de la vechile ateliere la 
mlndra uzină de azi. In incinta uzi
nei a apărut un corp nou, cu un uti
laj nou — utilajul' civilizației, al cul
turii. Vestiare moderne, o cantină spa

țioasă, o sală de șah și de tenis de 
masă, o sală de repetiții pentru co
ruri și dansuri, redacția ziarului uzi
nal „Dinamul",

Citim în ultimul număr al ziarului 
„Dinamul": „Fruntaș în muncă și în 
sport". Un articol care surprinde crîm- 
peie din viața tlnărului bobinator Vic
tor Ctrciu. Muncitor destoinic, mem
bru în biroul organizației U .T.M. nr. 
8, Victor Ctrciu este și un bun spor
tiv, jucător de bază Ln echipa de

Toată atenția organizării in bune condițiuni
a activității 

din timpul
Ne aflăm în plin sezon de vară. 

In această perioadă, principala în
trecere sportivă de mase — Sparta- 
tachiada tineretului — a trecut în 
fazele sale superioare, la care vor 
fi chemați să participe numai cei 
mai buni concurenți, oaliiicați in 
primele etape. Este firesc, deci, ca 
acum principala atenție a consilii
lor regionale, raionale și orășe
nești U.C.F.S. să se îndrepte spre 
asigurarea unei activități de edu
cație fizică, sistematic organizată, 
a maselor de oameni ai muncii. 
Aceasta, cu at*t  mai mult cu cît 
în lunile de vară timpul permite 
desfășurarea unui vast program 
competițional.

Pentru realizarea acestui impor
tant obiectiv, organele U.C.F.S. 

/ trebuie să-și îndrepte atenția, în 
primul rînd, spre acele forme com- 
petil.oual? simple, care să consti
tuie nu numai un eficient mijloc 
de recreare, ci și un bun prilej de 
atragere a maselor de oameni ai 
muncii în practicarea sportului. 
Astfel de întreceri se pot organiza 
pe terenurile de sport din parcu
rile de odihnă, în stațiunile bal- 
neo-climaterice, precum și în ca
drul asociațiilor sportive din în
treprinderi și comune. Este vorba 
de jocuri de volei, handbal sau fot
bal, de concursuri cu caracter 
atletic (cine sare mai departe ? 
cine aruncă mal bine? concursuri 
de ridicare de greutăți, exerciții 
de îndeminare, de forță) în cadrul 
cărora să nu se urmărească nea
părat rezultatul, ci atragerea ma
selor de oameni ai muncii într-o 
activitate de educație fizică simplă 
și recreativă. I.n mod cert, după 

- ce vor participa o dată sau de două 
ori la astfel de întreceri, concu- 
renții vor cere organizarea lor și 
sub o formă oompetițională supe
rioară, cu regulamente precise.

Firește că pentru organizarea 
unei astfel de activități se cere 
tehnicienilor să se străduiască să 
găsească forme competiționale a- 
daptate preferințelor și urai ales 

(posibilităților fizice ale celor care 
urmează să se îfttreacă. Este foar- 

?................. ................................................. ...

sportive recreative 
ilor de vară!
te util ca în desfășurarea unei • 
activități de acest gen să se cola
boreze cu consiliile asociațiilor 
sportive care, la riadul lor, pot și 
trebuie să fie stimulate în desfășu
rarea întrecerilor sportive simple 
în perioada lunilor de vâră.

O atenție deosebită trebuie acor
dată în aoeastă perioadă asigurării 
unor forme competiționale tinere
tului școlar aflat în vacanță. Se 
pot organiza campionate pe car
tiere, pe străzi la diferite jocuri 
sportive (fotbal, volei, handbal în 
7 etc.) în care să fie angrenat ti
neretul școlar, aflat în vacanță. 
Prin caracterul lor, jocurile sporti
ve contribuie la dezvoltarea în rîn- 
durilj tineretului a inițiativei crea
toare. Activiștii din cadrul consi
liilor U.C.F.S. au datoria să pri
vească cu toată seriozitatea aceas. 
tă problemă, studiind planificarea 
activității pentru copii și tineret , 
în lunile de vară pe stadioanele și 
terenurile asociațiilor sportive. Aci, 
sub îndrumarea tehnic enilor se pot 
organiza zile de antrenament sau 
de program sportiv rezervate tine
retului școlar. In același timp, a- 
sociațiile sportive sau cluburile tre
buie să asigure materialul sportiv 
necesar.

Toate aceste acțiuni nu trebuie 
însă să se organizeze în mod în
tâmplător, să aibă un caracter spo
radic. Prin grija consiliilor regio
nale U.C.F.S., a căbor princip " 
sarcină este aceea de a îndrum; 
controla consiliile raionaJe și o 
șenești în această acțiune, ac 
tatea sportivă din lunile de ’ 
trebuie să se desfășoare planifi 
în funcție de posibilitățile șl cl 
fiecărei regiuni. Mai mult t 
atît. O astfel de activitate p< 
constitui și un puternic stip” 
pentru construirea unor baze s 
five simple sau pentru reamen 
rea și înfrumusețarea celor e 
tente, lată deci, că sarcina org 
zării unei activități sportive b< 
te, cu caracter recreativ și ed 
tiv în lunile de vară trebuie 
fie privită cu toată atenția.

C.

handbal a uzinei. Valoarea handbalis
tului Victor Ctrciu a fost recunoscută 
prin selecționarea lui în lotul de ju
niori al țării noastre, care se pre
gătește să întreprindă un turneu in 
R. D. Germană și R. P. Polonă.

Portretul viitorului internațional des
chide pagina a doua a ziarului uzi
nei, iar prezentarea lui este o mărtu
rie a prețuirii de care se bucură 
sportul și sportivii în uzinele „Ele
ment Gottwald".

Se numește „Electra". Intr-o uzină 
care trăiește sub semnul electricității, 
numele asociației sportive s-a impus 
firesc.

Ce reprezintă „Electra" ? Iată -pe 
scurt. 420 de membri ai U.C.F.S., 
care activează în cîteva secții pe ra
mură de sport. Echipa masculină de 
volei se întrece în campionatul raio
nal, iar cea masculină de handbal în 
campionatul categoriei I al orașului 
București. Firește, mai este și fotba
lul: Echipa de seniori joacă în cam
pionatul categoriei a Il-a la „oraș", 
iar. juniorii, au și ei o frumoasă acti
vitate. La fel efe' rodnică este și acti- 

proape 140 de sportivi activi, angre
nați constant în diferite campionate.

De la un tim.p încoace, pauza de la 
ora 10 s-a prelungit cu cinci minute 
în secțiile scule-utilaj, construcții me
talice și frigidere. Cauza 2 Gimnastica 
de producție, care contribuie din plin 
la creșterea productivității muncii.

★
Timp de o lună de zile în uzină a 

fost mare „fierbere". Cine cîștigă 
campionatul de fotbal al uzinei? 11 
grupe de aprigi suporteri au încurajat

scule-utilaj, ca 
pe „bobinatori"

tot atitea formații. Victoria a 
echipei secției 
nu i-a învins „________
nală, a cucerii totuși trofeul. E: 
tinără... ’

Spartachiada i ‘ 
sportivă „Electra" 
mai acest pasionant campionat de fot 
bal. Au mai fost organizate întrece: 
de atletism, volei, care au angrena 
577 de muncitori.

-_ r ‘
de vară la asociații 

a cuprins nu nu

yr
De ce nu mai vine Ștefania la 

trenament ? — se întreabă fetele) 
echipa de handbal. Tocmai ea... h . 
despre Ștefania Enache se spune-c 
este nu numai un bun strungar, ci ș 
o foarte talentdtă handbalisiă. 
Atunci ?... Cauza am aflat-o cerce 
tind listele muncitorilor care urmeaz? 
cursurile de pregătire pentru exame 
nul de admitere. in școala medie. Ște 
fania Enache este responsabila unt 
grupe de învățămlht, fiind totodată 
cea mai avansată în pregătire.

Aceștia sînt sportivii uzinei. Cin 
nu-l cunoaște pe fotbalistul Dumitr. 
Cioată, ajustor în. secția demarori 
pe stoperul echipei de fotbal, -o. 
notarul Ilie Nimară. Renumele .or d 
buni sportivi se împletește minunat c 
acela de harnici muncitori!

ic

In marea hală a strungăriei, zumze 
tul motoarelor nu contenește. Privit 
de sus rîndurile de strunguri și frezi 
Ne însoțește sudorul Gheorghe Stadie, 
președintele consiliului asociației spo- 
five „Electra". Nu prididește să n 
arate strungurile minuite de spor 
tivi.

La ieșire mai cuprindem o dată c 
privirea străvechiul timp al Cotrc 
cenilor. Au trecut anii... Pe locul p 
care Ion „însucea șrauba" acum o ju 
mutate de veac se înșiră azi în soar 
zeci de „pinguini". Frigiderele car, 
au ca emblemă această pasăre a Z*  
pezilor ilustrează, alături de toate ce 
lelalte sortimente, uriașa dezvoltare 
uzinei in anii puterii populare.



aceste zile taberele de 
își vor deschide porțile 

eleve

Cu maestrul emerit al sportului Gh. Pîrcălăbescu 
despfl*e  rugbi și... flori

Am fost neinspirați scăpînd prilejul de a sta de vorbă cu Gheorghe Pircătăbescu, proaspătul ma
estru emerit, lin ui dintre veteranii sportului cu balonul oval, chiar la festivitatea de decernare 
a înaltului titlu. Ne-au trebuit după aceea cîteva zile pentru a-l... placa și a vorbi mai pe în

delete. Aceasta in ciu da faptului că eram înarmați cu adresa exactă, tin număr de telefon și... cea 
mai recentă broșură a mersului trenurilor. De ce această ultimă precauție 7 Puțin mai jos vă veți 
convinge că fără ea este greu să-l găsești pe cel care are în urmă un sfert de veac de activitate 
sportivă în slujba rugbiului romînesc. Graficul orar al trenurilor joacă un rol de seamă in viața 
lui Pîrcălăbescu /...

Nu există iubitor al sportului gărilor vor, prinde- viață, florile 
care să nu fi auzit de Gh. Pîr
călăbescu („nea Cică"). In ciu
da celor 39 ani,, el se menține 
veșnic tînăr pe terenul de sport, 
fiind — poate — cel mai vechi 
international de rugbi în activi
tate din lume. Calitățile sale 
sportive sînt unanim apreciate: 
joc tehnic prin excelență, iscusii 
conducător al pachetului de îna
intași, 
arte a 
cabile.

tenace, posesorul linei 
replierii cu totul remar-

—..A..'/.. - —
iși vor desface cupele, iar călă
torii le vor putea admira chiar 
și din fuga trenului...

Iată deci că acest reprezen
tant al unui sport atît de bărbă
tesc și-a ales o profesiune așa 
de gingașă. Mîinile lui Gh. Pîr
călăbescu sădesc tulpini fragede 
de floare, curăță atent tufișurile 
rozelor, plivesc straturile de 
pansele, petunii și crizanteme,

Nici n-a mijit firul ierbii și Nelti Pîrcălăbescu (11 ani) 
primește prima lecție de rugbi din partea tatălui său. „Sportul 
cu balonul oval se învață de la o virstă fragedă..." — parcă 
așa ne. spunea maestrul emerit...

pa cu care știe să-i însuflețeas
că și ne cei din jur.

— Va să zică m-ați găsit t 
„Nea Gic.ă“ tocmai cobora din 

“(renul de Giurgiu. Dar n-avea 
np prea mult. Pleca la Videle, 

.a sacoșă nu avea un balon de 
rugbi ei cîtcva reviste de spe
cialitate printre care „Via, gră
dina si livada" (1).

— Urită vreme, spunem noi, 
privind ploaia care bătea printre 
acoperișurile peroanelor.

— Depinde cu ce ochi o judeci, 
ne răspunde cel care coborîse 
de cîteva clipe din vagon. Nu 
mi-ar place să joc pe un astfel 
de timp. Dar pe cit este de ino
portună ploaia pentru rugbist, 
pe atît de binevenită este pen
tru horticultor. Peluzele jnele 
vor înverzi, grădinițele din fața

Știați că.,.
I ...în U.R.S.S. există 19 mari 
maeștri internaționali de șah și 
|143 maeștri ? Nu-i de mirare deci 
că toate titlurile mondiale puse 
•în joc se află în posesia șahiști
lor sovietici.

(Foto: Gh. Dumitru)

tund cu grijă peluzele de gazon.
Pîrcălăbescu își iubește cu 

multă pasiune meseria. Ne po
vestește cum în numeroasele sale 
deplasări peste hotare consacră 
o bună parte din timpul liber 
vizitării feluritelor culturi și 
plantații. In 1957, în drum spre 
Moscova, unde sportivii noștri 
aveau să cucerească medaliile de 
aur la turneul de rugbi din ca
drul Festivalului, el cobora ade
sea în gări pentru a cerceta spa
țiile verzi, grădinițele și mai cu 
seamă plantațiile de protec
ție. Aceste perdele vii apără de 
înzăpezire și uscăciuni, sînt obs
tacole pentru viaturile stepei, 
transformă clima și fața locu
rilor.

— M-a impresionat uriașa 
dezvoltare a agriculturii și hor
ticulturii sovietice, pe care am 
cunoscut-o vizitînd faimoasa ex
poziție de la Moscova.

Călătorii de pe liniile Buctt- 
rești-Giurgiu și București-Videle 
pot admira roadele muncii lui

stații de pe parcurs. Grădinițe, 
uneori adevărate parcuri, livezi 
sînt opera acestui om vrednic 
și destoinic. Anii au ținut să i 
aducă în dar meșterului florilor 
cîțiva ghiocei... la (împle.

— Cum se împacă duritatea 
rugbiului cu gingășia profesiunii 
dvs 7

— Rugbiul nu este un sport 
dur — ne-a răspuns căpitanul e- 
chipei reprezentative. Să nu se 
supere unii dintre colegii mei 
fotbaliști, dar jocul tor este, ca 
să zic așa, mai... „forte". Eu, de 
pildă, în 25 ani de rugbi n-am 
avut decît un singur accident și 
acela dintr-o ciocnire cu un co
echipier. Totul e să fii atent, să 
posezi bine elementele de teh
nică.

De 87 ori internațional, pro
motor al rugbiului printre oame
nii muncii de la calea ferată, 
Gh. Pîrcălăbescu poate Ii un e- 
xempiu pentru cei tineri de ceea 
ce înseamnă dragoste față de co
lectiv. In 25 de ani el n-a schim
bat decît două echipe, iar de 16 
ani activează la C.F.R. „Grivița 
Roșie", fiind jucător, antrenor, 
căpitan de echipă, sufletul ei. 
Aici, a format generații de rug- 
biști, veritabile promoții, cum 
sînt cele în care figurează Ma- 
noileanu, Mladin, Tîbuleac', C. 
Stănescu, Vușek, iar recent ia 
Rapid pe Dan Cosmtilescu, Bul
gara, Baciu. In ziua cînd pro
fesorului lor îi era decernat tit
lul de maestru emerit al spor
tului, cîtorva dintre elevii săi li 
se punea în piept insigna de 
maestru.

Așa cum în fiecare primăvară 
„nea Gică“, tehnicianul horticul
tor, își pregătește răsadnița și 
pueții pentru grădinile înșirate 
de-a lungul dramurilor de fier, 
la fel încolțesc, ca rod al mun
cii sale pe terenul de,sport, vlăs
tare tinere ale rugbiului nostru...

vara 
pentru mii9 de elevi și 
din țara noastră. Desigur că 
sportul va forma una dintre 
preocupările de bază ale șco
larilor aflați în aceste locuri, 
iar jocurile distractive cu ca
racter aplicativ vor fi mult a- 
preciate de micii sportivi. Pen
tru a veni în ajutorul instruc
torilor și profesorilor care se 
vor ocupa de activitatea spor
tivă din tabere, inaugurăm 
tăzi o rubrică de jocuri, 
interesanta ștafetă publicată 
curînd în ziarul de sport 
R.P. Chineză, „Tiyu Bao".

Ștafeta cu trecere printre 
obstacole

cs- 
cu 
de 

din

fotbal sau de cauciuc. De ase
menea, se pot folosi mingi de, 
baschet sau de handbal. Jocul 
va fi urmărit de doi arbitri.

La începerea jocului fiecare' 
grupă se aliniază în șir, cîte un' 
sportiv la start, cu fața spre, 
obstacole. La semnalul arbi-l 
trului primul din fiecare grupă, 
pornește și conducînd mingea, 
cu piciorul sau cu mîria, trece! 
printre obstacole pe traseul di-, 
nainte stabilit. După ce iermi - 
nă cursa și se reîntoarce Ia1 
locul de plecare, pornește al'

VALER1U CHIOSE
NiEAGOE MARDAN

Se 
grupe 
teren

împart copiii în două 
egale ca număr. Pe un 

cu lungimea de 
lățimea de 10 m,
rea uneia dintre 
liniile de fund se 
trasează linia de 
start. Pe teren se 
așează două rîn- 
duri de obstacole. 
Distanța de la 
start pînă la pri
mul obstacol este 
de 2 m. Ca obsta
cole pot fi folosite 
scaune sau alte o- 
biecte. Fiecare gru
pă trebuie să aibă 
o minge mică

în
20 m și 
apropie-

-- Jy... ca.
doilea echipier, apoi ol treilea' ' PETRICA . j , „ „ , I ATI __ C,și așa mai departe. Dacă în” 
timpul cursei i 
obstacolul, aceasta se consideră 
ca o greșeală a grupei. La. 
stabilirea grupei învingătoare' 
se ia în considerație viteza de 
execuție și 
înregistrate.

mingea atinge, ' 
sin cp mncidpra

numărul greșelilor

exemplele care vorbesc despre dragosteaenumerate sini
cu care sînt înconjurați sportivii noștri fruntași de către' 
masele de oameni ai muncii, despre bucuria și entuzias

mul pe care le aduce , victor ia sportivă printre tovarășii de. 
muncă ai fotbalistului sau ai

O asemenea mărturie ne-a 
adus-o zilele trecute și o scri
soare primită la redacție din 
partea tov. Ionel C. Bărbulescu, 
secretarul sfatului popular din 
comuna Căciulatu, raionul Ple- 
nița, regiunea 
să... cit'm 
scrisoare :

N

Craiova. Dar, 
împreună această

prin ziarul „Spor- 
să felicit călduros 

Baroga Lazăr, 
a cucerit titlul de cam- 
republican la

„Doresc ca 
tul popular" 
pe halterofilul 
care 
pion republican la categoria 
semi-grea. Acest halterofil nu-a 
fost coleg de liceu și doresc 
să-l felicit, însă nu-i cunosc 
ultima adresă, li urez noi suc
cese în însușirea măiestriei

FOTBALISTICE
Șl CAMPIONATUL Șl CUPA...

pot mîndri cu 
rnanță.

_Anul acesta 
obținut dublul 
Roșie Belgrad T. . . 
lona. De remarcat că belgrăde- 
nii au cîștigat campionatul și 
cupa în dauna echipei Partizan 
Belgrad (în campionat prin 
golaveraj, iar în Cupă cu 3—I), 
Barcelona a avut cîștig de cau
ză în luptă cu Real Madrid I...

In fotbal, cucerirea în același 
an a campionatului și a cupei 
constituie o mare performanță. 
Un asemenea „dublu-event" — 
pentru a folosi o expresie hi
pică consacrată — se înscrie 
în lista recordurilor fotbalisti
ce. Echipele care au reușit o 
asemenea ispravă se numără pe 
degete. La noi, în ultimii 15 
ani doar U.TA- și C.C.A. se

această perfct-

două echipe au 
succes : Steaua 
șî F. C. Barce-

...recordmanul mondial de 
i înot John Konrads a fost cu nu
mai cîțiva ani în urmă grav 
bolnav de poliomelită 7 Ceea ce 
nu l-a împiedicat, totuși, mun
cind intens, să devină o cele
britate a înotului.

In vîrf de munte

de sportivi 
anul 1958 
ai lumii se

...printre cei 180 
tare au cucerit în 
titluri de campioni 
țaflă 75 reprezentanți ai U.R.S.S.?

...titlul de Cel mai bun. sportiv 
ral Norvegiei a. fost acordat In 
'acest an unei... sportive ? Este 
toorba de campioana mondială de 
Șchi Inger Bern.

...în ultimii 10 ani sportivii 
Uniunii Sovietice au stabilit 
13964 recorduri unionale printre 
pire 649 mondiale ?, (Foto; M. I<ahoyeanu)

Poiana Stalin este uliul din 
cele mai pitorești, mai Incintă- 
toare locuri de excursie din țara 
noastră. Minunata priveliște o- 
jerită de împrejurimile Poienei, 
măreția Postăvarului alcătuiește 
un decor de rară frumusețe. In 
afara splendidelor excursii pe 
care le pot efectua în masivul 
Postăvar, oamenii muncii ve- 
niți la odihnă la Poiana 
Stalin au la dispoziție un 
frumos teren ele fotbal. 
In plus, pista de atletism care 
înconjoară terenul de fotbal al 
Stadionului de vară și terenul 
pentru volei și baschet din fața 
cabanei Cercetași sînt alte 
locuri în care amatorii pot .prac
tica sporturile favorite. !n foto
grafie, un aspect al Stadionului 
de. Vară,

.1 : MIHAI TEPENEAG, OLA— 
■ NE ȘTI. — Intervenind dublul: 
Îmeci oficial din cadrul turneu

lui pre-olimpic dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și R.P.R., în 
Inod firesc proiectata întîlnire 
amicală de la 16 august nn se 
'va mai disputa. Datele celor 
dcuă meciuri oficiale le știți, 

l ’ desigur: 19 iulie Ia Moscova 
’ și 2 august la București.

i DUMITRU, GA
LAȚI. — Concetățeanul dvs., Ion

, Peicin, fost campion republican 
de box la categoria „ușoară"1 
în anii 1952 și 1S53, a abando- 

2 nat ringul, cel puțin din punct 
'de vedere competițional. Este 
foarte probabil însă că printre: 
spectatorii galelor de box din 
'Cluj poate fi întîlnit, în mo
mentul de față, procurorul Ion 
Peicin.

STELIAN VADU, BUCIX 
REȘTI. — 1) Din lotul actual 
al echipei C.C.A. următorii ji*-  
cători sînt maeștri ai sportu*  
Iui : Toma, Voinescu, Zavoda. 
II, Apolzan, Victor Dumitrescu» 
Bone, Onisie, Zavoda I și Tar
tarii. Constantin nu este maes— 

“tru al sportului, întrucît el n-a 
făcut parte din echipa C.C.A» 
atunci cînd militarii au cîști
gat de două ori consecutiv 
campionatul țării. El poate oh*  
ține acest titlu foarte curînd, 
îndeplinind o altă condiție din 
regulamentul de clasificare: rea- 
lizînd un număr de 10 meciuri 
în reprezentativa A sau B * 
țării, sau participînd la 5 me
ciuri inter-țări (fie A, fie B) 
cîștigate. 2) Andrei l olbert,

> căpitanul echipei de baschet 
C.C.A. are 29 ani. A jucat în 
echipa națională de peste 200 
ori. Este maestru al sportului.

S. 1OAN, BUCUREȘTI. — 
Fotbalistul Gh. Dumitrescu do 
la Dinamo București a fost 
bolnav. El își va face reintra
rea cînd va fi pe deplin resta
bilit și, desigur, în funcție de 

‘ i la care se 
vor fixa antrenorii echipei di- 
namoviste.

atletului respectiv...

sportive, astfel ca în curînd' 
să se poată mîndri cu titlul de 
maestru al sportului". Abilit desigur, îi

Totodată rog a mi se trimite! ,formula de echipă
Nr. 3414 din 26 mai a. c. din
„Sportul popular", |
putea decupa fotografii. ....
zăr Baroga, întrucît de bucuriei ARTUR POPESCU, CRAIO-

pentru a . 
fia lui La- '

cînd l-am văzut fotografiat în, VA. 1) Floyd Paterson a mai 
ziar, am alergat cu ziarul pe 'suferit o înfrîngere de-a lungul 

........................  El a fost învins 
în 1955 de Joc Maxim. ^) Aîojo- 
ritatea ’întîlnirilor dintre echi
pele representative (de fotbal 
ale U.R.S.S. și Suediei au fost: 

,scor“ de către 
i. Iată, de-alt- 
7—0 î n 1354

la toți cunosctrtii, pierzindu-i a- 
poi urma".

carierei sale. El a fost învins

Intîi, un răspuns pentru tov. 
Ionel Bărbulescu : veți primi' 
cu prima poștă exemplarul ce
rut 1 Bucurați-vă împreună cu 
ceilalți prieteni din sat, dar... 
nu-1 mai dați din 
se pierdeI Și un 
tru toți sportivii 

temeinic, 
formanțe cît mai 
duiți-vă să aveți 
cît mai frumoasă !

Sînt atîția oameni care vă 
urmăresc cu drag și ale căror 
inimi bat tot atît de puternic 
la fiecare succes al vostru, ca 
și inima secretarului sfatului1 
popular din comuna Căciula tu, i 
tov. Ionel Bărbulescu, atunci 
cînd aude de Lazăr Baroga... •

gătiți-vă

am

mînă, că iar 
îndemn 
noștri: 
obțineți
bune,

o comportare! m 
' nii

pen- 
pre- 
per- 

strâ-

• Jciștigate*  la ,,sco 
; fotbaliștii sovietici.

fel, rezultatele: ț 
la Moscova, 6—0 în 1955 La !Stockholm, 6—1 tot în 1955, îs 

Moscova și 0—2 la StockhcfrrfTH 
turneul final al C. M.

ADAM CONSTAN TI NESCO, 
; CARANSEBEȘ. — Cete mal 
mari scoruri la fotbal în me

ciuri inter-țări ? Nu exis<ă o 
Istatistică absolut precisă în a- 

cest sens. Vă putem răspunde, 
■totuși, că unul din meciurile d» 
fotbal dintre Anglia și Franța 
disputat, e drept, cu foarte muttl 
ani în urmă — în 1908 — s-a 
încheiat cu rezultatul de 15—4) 
pentru Anglia.ION POȘTAȘUU {

ri“„ ngaj
Pe alocuri se mai întîmpla să se angajeze cîte 

sportiv nu în funcție de 
de... cea sportivă.

mfc 
<*calificarea lui profesională.

— Zici că ai jucat și î.n categoria „A"? Perfect I Tocmdt 
liber un post de farutaș la contabilitate I

(Desen de V. Crivăț),



Din problemele actuale ale atletismului nostru
Ori de cite ori se face o analiză profundă a situației atletismului din țara noastră, a rezultatelor obținute,

atît în ceea ce privește dezvoltarea sa pe bază de masă, cit și în privința performanțelor înregistrate de
atleții fruntași în raport direct cu actualul nivel al atletismului internațional, se poate constata că gradul

general de dezvoltare la care a ajuns,nu este cel așteptat, mai ales dacă ținem seama de condițiile ce i-au fost
create în anii puterii populare.

Dacă atletismul nostru nu a atins încă nivelul așteptat, aceasta se datorește unei serii de lipsuri. Multe 
din acestea au fost dezbătute în paginile ziarului nostru, dar țînînd seamă de faptul că ele nu au fost încă rezol
vate și că prin „actualitatea" lor continuă să frîneze dezvoltarea firească a acestui sport, le vom readuce ia
răși în discuție, cu speranța că se va trece — în sfîrșit — la luarea de măsuri concrete.

După părerea noastră, cauza unei serii de lipsuri existente în atletism trebuie căutată în 
felul în care este privit și susținut în dezvoltarea sa acest sport de către cluburile și asociațiile noastre sportive. 
Intr-adevăr, și activitatea de fiecare zi oglindește fidel acest lucru. Majoritatea acestor unități de bază ale spor
tului nostru, în loc să-și aducă contribuția așteptată, desfășoară o muncă necorespunzătoare de instruire și de 
educație, atenția, preocupările și sprijinul ior fiind îndre ptate, de multe ori aproape în exclusivitate, spre cei un- 
spreze jucători ai echipei de fotbal. Alte cluburi și aso ciații deși au o oarecare activitate, totuși se mulțumesc 
cu foarte puțin și dind dovadă de un sectarism îngust își apreciază munca depusă numai prin numărul titlurilor 
de campioni cucerite de cei cîțiva atleți buni pe care îi au, prin victoriile realizate la diferite concursuri și nu 
și prin nivelul rezultatelor obținute.

Articolele de față și-au propus să analizeze situa ția existentă în cîteva din cluburile și asociațiile noastre 
sportive în ceea ce privește ATLETISMUL.

Aceasta este cu atît mai important cu cît în fața noastră stau sar cini de răspundere în ceea ce privește 
participarea cu succes la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960.

Mai multă inițiativă la clubul
Metalul M. I. G.!

Clubul Victoria pe drumul cel bun
Pe atleții clubului bucureștean Vic

toria să nu-i căutali pe listele celor 
tmai buni performeri pe 1958. Nu-i 
veți găsi nici între primii 10, nici 
chiar între primii 50. Pe atleții clubu
lui Victoria să-i cântați insă, pe sta
dionul Belvedere, în orice zi a săp- 
tămînii și veți întîlui acolo aproape 
100 de copii și tineri, băieți și fete, pă- 
trunzînd „tainele" atletismului cu a- 
jntorul antrenorului Napoleon Ber- 
caru.

Cînd a înființat secția de atletism, 
în toamna anului trecut, clubul Vic
toria a avut de ales între două căi: 
ori să se bazeze pe cei cîțiva atleți 
proveniți de la fosta asociație Flamu
ra roșie (elemente fără prea multe 
perspective de progres) și, pornind 
de la acest „nucleu", să înjghebeze o 
echipă; ori să formeze o secție de 
tineret, din care în cîțiva ani să 
se ridice cadrele unei echipe noi, pu
ternice. Clubul a ales cea de a doua 
cale. Și bine a făcut. Pe stadionul 
Belvedere au început să vină tot 
mai mulți copii, elevi ai școlii vecine 
(S. M. 25) și ai școlilor profesio
nale aparținînd de M.l.B.C. Ii atră
geau afișele mari, frumoase, desena
te de însuși antrenorul Bercaru. Și 
astfel, după’ mai multe „triaturi" s-a

La Sibiu, atletismul nu este la înălțimea 
posibilităților

Cu doi ani în urmă, cercetînd si
tuația atletismului din Sibiu, am 
ajuns la cîteva concluzii deloc îmbu
curătoare. Orașul care scosese la 
iveală multe talente în acest sport, 
devenise ca și inexistent pe harta atle
tismului nostru. Lipseau performerii, 
dar în același timp lipsea și baza de 
jmase care să asigure regenerarea 
atletismului sibian. Mai tîrziu, în pri
măvara lui 1958, un fapt semnificativ 
venea să confirme că starea de lu- 

Din aceste zeci și zeci de concurente care au luat parte la între
cerile campionatului republican de cros desfășurat la Sibiu în 1958, nici 
măcar una nu era din localitate 1

ieruri e neschimbată : la finalele cam
pionatelor republicane de cros, între
ceri deschise tuturor secțiilor de atle
tism din țară, desfășurate — notați 
bine — la Sibiu, n-a participat nici 
măcar un atlet sibian !

Un început de îmbunătățire l-am 
întrezărit abia în toamna anului 
[trecut. Noua conducere a școlii spor
tive de elevi părea hotărttă să dea 
Itot sprijinul atletismului, plecînd de 
la ideia justă (și totuși ignorată în 
rinele locuri) că recrutarea de ele
mente noi, din rîndurile șcclarilor, 
jientru atletism, pregătirea Ior în 
acest sport, va avea în cele din urmă 
consecințe favorabile asupra dezvoltării 
tuturor celorlalte ramuri de sport. 

alcătuit acel lot de aproape 100 de 
(viitori) atleți, care au început să 
desfășoare o activitate sistematică. 
E devreme să se vorbească despre 
rezultate. Dar oricărui cunoscător în 
atletism îi va plăcea să audă că din 
rîndurile acestor tineri, care abia au 
făcut cunoștință cu atletismul, s-a și 
afirmat o fată de 16 ani, Florica 
Brad, elevă la șc. prof. Alimentară, 
care a realizat 2:29,0 la 800 m.

Planul de perspectivă al secției 
prevede, după cum ne-a arătat prof. 
FI. Jipa, coordonatorul tehnic al clu
bului, ca în anul 1960 să se treacă 
la specializarea pe probe și să se 
participe la toate competițiile de ju
niori, iar în anii 1961—1962 să se 
alcătuiască o> echipă completă, din 
începătorii de azi. Cu unele amena
jări ce vor fi aduse pistei, stadionul 
Belvedere va fi apt să găzduiască 
și concursuri. In acest |fel, se va în
tări activitatea atletică într-un car
tier al Capitalei în care acest sport 
a fost multă vreme slab dezvoltat.

Toate acestea ne îndreptățesc să 
afirmăm că la clubul Victoria 
M.l.B.C. există înțelegere față de ne
voile atletismului.

Care este situația atletismului din 
Sibiu, astăzi ? In mod hotărît, mai 
bună decît în anii trecuți. Prof. 
Ștefan Horea, directorul Școlii spor
tive de elevi, și colaboratorii săi s-au 
ținut de cuvînt. Secția de atletism a 
devenit una dintre secțiile fruntașe ale 
școlii. Celor 130 băieți și fete care 
participă cu regularitate la activitatea 
secției li s-au asigurat condiții optime 
de pregătire. In afară de concursurile 
înscrise în calendarul competițional, 

atleții școlari sibieni au luat parte, 
în acest an și la două întreceri cu 
colegii lor din Mediaș si din Timi
șoara. I>n ambele întîlniri, Școala 
sportivă de elevi din Sibiu a ieșit 
ciștigătoare. In special victoria asupra 
timișorenilor (124—102) trebuie con
semnată, dat fiind că și atletismul 
școlar timișorean este în progres. 
Elevii sibieni au cucerit în acest an 
peste 80 insigne de atlet școlar 
(dintre bare una d|3 aur, 10 de argint 

și restul de bronz) față de numai 24 
de insigne de bronz obținute în anul 
școlar anterior. îndrumați de antre
norii Lia Ștefan și Constantin Gagiu, 
atleții școlari din Sibiu au avut o 
comportare remarcabilă atît în con
cursul republican de primăvară pl 

juniorilor, cît și la campionatele repu
blicane școlare

Putem fi, deci, mulțumiți de felul 
în oare se prezintă astăzi atletismul 
din Sibiu ? Aparent, da. In fond, 
încă nu I Și iată de ce...

Atletismul școlar este — evident — 
doar o parte a atletismului. Este cît 
se poate de pozitiv faptul că în 
ultima vreme atletismul a început să 
prindă tot mai mult teren în școlile 

Raid^anchetă
din Sibiu, pornind de la clasele ele
mentare. De asemenea trebuie spus că 
s-a format un contingent numeros de 
atleți tineri și talentați, care într-un 
scurt interval de timp au și înregis
trat performanțe însemnate. Dar cum 
stau lucrurile cu cealaltă parte a a- 
tletisimului sibian ? Ei bine, cealaltă 
parte este cu mult rămasă în urmă, 
însuși tov. Palade, președintele con
siliului orășenesc U.C.F.S. Sibiu 
mărturisește că „în afară de școli, 
în altă parte nu se mai face atle
tism". Este adevărat 1 Exceptînd 
școlile, există în întreg Sibiul doar 
două alte secții de atletism cu o 
oarecare activitate: Dinamo și Vo
ința. In rest însă, nimic. In cadrul 
nici uneia din asociațiile sportive ale 
întreprinderilor sibiene nu ființează 
o secție de atletism. Și ce vaste po
sibilități de dezvoltare ar avea atle
tismul in rîndurile tinerilor muncitori 
și ale elevilor celor 10 școli profe
sionale de pe lîngă aceste întreprin
deri !

Se creează astfel o situație nefi
rească. Este clar că Școala spor
tivă de elevi descoperă și formează, 
cu trudă, dintre elevi, atleți tot mai 
mulți și tot mai buni, pe care îi pre
gătește pînă cînd aceștia termină 
cursurile școlilor medii. Ce se în- 
tîmplă cu ei mai departe ? O parte 
vor urma cursurile facultăților sieste 
de nădăjduit că, acolo, nu vor în
trerupe activitatea atletică. Alții, cei 
mai mulți, vor intra în producție în 
întreprinderile din orașul lor, sau 
din altă parte. Tocmai de aceea, so
cotim că este cazul ca în cadrul con
ducerilor asociațiilor sportive din lo
calitate să fie discutată cu toată 
seriozitatea această problemă si să 
se ia măsuri grabnice și hotărite 
pentru înființarea unor secții de a- 
tletism puternice și bije organizate. 
In rezolvarea acestei probleme o con
tribuție însemnată poate și trebuie 
s-o dea și forurile sportive locale. 
In această privință trebuie arătat că 
pînă acum nici măcar clubul Voința, 
proprietarul unui stadion bine înzes
trat, nu arată preocuparea pentru a- 
tletism. Mergînd. pe linia celei mai 
slabe rezistențe, clubul a hiat în 
patronaj școala cil cea mai puternică 
activitate din oraș (S.M. 4), în foc 
să-și fi îndreptat mai mult atenția 
asupra școlilor profesionale (care 
simt nevoia unui sprijin eficient).

Situația de astăzi a atletismului 
sibian lasă impresia unei activități 
oare se duce numai pînă la jumătate. 
Avom convingerea că resurse bogate 
sînt încă nefolosite. Consiliul orășe
nesc U.C.F.S., cu sprijinul Federației, 
trebuie să ia măsurile cuvenite pentru 
a asigura atletismului o bază nor
mală de dezvoltare nu numai în școli 
ci pretutindeni, astfel ca mlău.7*le  
crescute astăzi să se poată împlini, 
aducînd din nou Sibiul pe un loc 
de frunte în atletismul romînesc. ,

Clubul sportiv Metalul M.l.G. este 
recomandat în lumea atletismului de 
performanțele obținute de cîțiva at
leți valoroși, printre care se numără 
și maestrul emerit al sportului Dinu 
Cristea. .Cartea de vizităa a secției 
de atletism a acestui club este com
pletată de activitatea celor 30 de ju
niori — recrutați de antrenorii Claudia 
Simionescu și Silviu Dumitrescu cu

— Ce se ține așa mîndru ?
— Ce vrei ? E dreptul lui... elevul 

regional...

prilejul concursurilor de atletism ale 
școlilor medii profesionale metalur
gice.

Din discuția pe care am avut-o cu 
tov. Gh. Stănescu — tehnician al clu- 
bului și coordonator al secției de at
letism — am mai desprins și alte 
cîteva succese realizate în ceea ce 
privește procesul de antrenament și 
grija ce se poartă tinerilor atleți. Dar, 
în același timp, s-a desprins o atmos
feră de resemnare în fața unor greu
tăți- inerente ce se ivesc în viața 
unei secții sportive.

Dar, oare in ce domeniu de activi
tate drumul este de la început- și 
pînă la sfîrșit neted ? Marile succese 

fost întotdeauna cucerite cu mul- 
trudă, cu răbdare, cu voință și 

perseverență. Iată ce se pare că lip
sește in momentul de față celor core 
conduc activitatea atletică din clubul 
Metalul M.l.G.

Tov. Gh. Stănescu (fost atlet) ne 
spunea că pentru dezvoltarea atletis
mului în club (ca de altfel și în alte 
unități sportive) sînt necesari mai 
mulți antrenori. Este drept. Dar chiar 
și numai cu cei doi antrenori înca
drați în momentul de față se poa
te face mai mult. Tineretul care se 
pregătește în școlile profesionale me
talurgice din Capitală reprezintă un 
capital prețios, nefolosit încă judi
cios. In primul rînd antrenorii clu
bului nu vizitează cu regularitate a- 
ceste școli pentru a-i ajuta pe pro
fesorii de educație fizică în selecțio
narea și pregătirea celor mai bune 
elemente. N-o fac decît la... cerere 
și cum aceasta se întîmplă destul de 
rar (o dată sau de două ori pe ani) 
contactul lor cu acest mare izvor de 
cadre este evident insuficient. Apoi, 
clubul (și aici este vorba de iniția
tivă) nu organizează periodic în tim-

Despre calitatea pantofilor cu cuie
Deși, față de anii trecuți, chestiu

nea pantofilor cu cuie a fost rezol
vată într-o oarecare măsură, totuși 
ea continuă să se situeze pe primul 
plan al nevoilor atleților noștri. At
letismul, la niveul începătorilor, se 
poate face desigur și fără pantofi cu 
cuie, dar din momentul în care un 
tînăr a urcat treapta începutului, pan
tofii devin un lucru absolut nece
sar procesului de instruire sportivă, 
obținerii unor rezultate cît mai bune. 
In această privință pantofii cu cuie 
sînt comparabili... patinelor. Oricine 
se poate „da pe gheață", cu orice tel 
de încălțăminte, dar pentru ca alu
necarea să fie mai bună și mai ra
pidă devin indispensabile patinele I

La noi, pantofii cu cuie se produc 
într -o cantitate, prea mică față de 
creșterea atletismului și față de ne
voile sale. Si mai e ceva: mulți 

pul unui an școlar concursuri deschi
se tuturor elevilor, cu care prilej s-ar 
putea verifica aptitudinile acestora 
pentru diferite probe atletice. Numai 
cu două concursuri pe an na se pot 
scoate la iveală toate elementele ca-> 
pabile să fie promovate în activita
tea de performanță.

Competența antrenorilor dar și a u- 
nora dintre atleții fruntași ai clubului 

lui acum 5 arii a stabilit un record

(Desen de D. Petrică) , 
Metalul M.l.G. trebuie folosită tocmai 
în acest scop. Selecționarea și pre
gătirea a cît mai multor elemente ti
nere reprezintă o condiție categorică 
pentru dezvoltarea atletismului nu 
numai în clubul Metalul M.l.G., ci 
și în celelalte unități sportive din 
țara noastră. Atleții — ca și cei
lalți sportivi — trebuie pregătiți na 
numai pentru a face față sarcinilor 
clubului, ci și pentru a deveni cadre 
de bază ale echipei naționale. Pri- 
vtndu-și astfel rolul, antrenorii vor 
aduce o contribuție de seamă la pro
gresul atletismului romînesc.

„Unii antrenori „trăiesc" prin cîteva' 
performanțe pe care doi-trei alergă
tori le-atț realizat cu ani în urmă 
și care astăzi sînt de valoare me
diocră" — ne spunea iov. Gh. Stă
nescu. Și avea dreptate. Aceasta 
este o problemă care trebuie rezol
vată. Sini antrenori (păcat că tov. 
Gh. Stănescu n-a vrut să facă referi 
și la clubul său!...) care continuă 
azi să se... laude cu rezultate de-acum 
4—5 ani! Repetarea unor asffel de 
isprăvi li se pare acestor antren 
nori că trebuie să se facă la intervale 
de ani. Cauza ? Mizînd numai pe acești 
atleți și învîrtindu- se în jurul lor 
mai mult decît trebuie, neglijează 
pregătirea altor cadre tinere care să-i 
înlocuiască la momentul oportun pe 
aceștia sau care să le fie chiar con
curențe în întreceri. Prestigiul acestor 
antrenori va crește numai atunci 
cînd vor pregăti schimbul de mîine.

La clubul sportiv Metalul M.l.G. 
este nevoie de mai multă inițiativă,, 
de mai multă dragoste pentru dez
voltarea atletismului. Forțe pentru 
realizarea acestui lucru sînt sufi
ciente. 1 

dintre pantofi sînt de o calitate în
doielnică. Fiind folosiți cu regulari
tate la antrenamente și la concursuri, 
.viața" unei perechi de pantofi cu 
cuie se reduce la cel mult două 
luni. Ceea ce înseamnă că numai 
un singur atlet ar avea nevoie do 
2—3 perechi de pantofi pe an, cceă 
ce, evident, reprezintă o cheltuială 
prea mare pentru cluburile noastre.

Fiind o problemă atît de import 
tantă socotim că este de datoria Fej 
derațici de atletism să organizeze o 
ședință cu reprezentanții secțiilor de 
atletism din cluburi și cu specialiștii 
diferitelor fabrici și cooperative care 
produc asemenea pantofi pentru a se 
lua apoi măsurile corespunzătoare îmv 
bunătățirii calității.
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Canotorii în
Dubiul nostru campion 
olimpic, Leon Rotman, 

își face reintrarea

Azi și mîine se desfășoară la Berlin 
pe pista nautică de pe lacul Grunau, 
un mare concurs internațional de 
caiac-canoe. Cu acest prilej, lotul 
nostru reprezentativ de caiac-canoe 
ia primul său start din acest an în- 
tr-un concurs oficial. Evenimentul a- 
cesta este așteptat cu mult interes nu 
numai de amatorii de sporturi nautice 
de la noi, ci și de specialiștii de peste 
hotare. Lucrul e foarte explicabil, dat 
fiind că lotul nostru de caiac-canoe 
se bucură de un solid prestigiu in
ternațional. La regata de la Griinau 
vor concura Simion Ismailciuc și 
Alexe Dumitru, campioni olimpici, 
mondiali și europeni. Alături de ei 
va lua startul după o lungă absență 
și dublul campion olimpic al probe
lor de simplu, Leon Rotman. Fiind 
bolnav, Rotman n-a putut concura 
anul trecut; în acest an, el a reluat 
antrenamentele și promite o reve
nire la forma care l-a consacrat pe 
arena mondială. In afara celor 3 
campioni olimpici, vor mai conctfra 
azi și mîine la Berlin și alți ca- 
nofști romîni: Igor Lipalit, Nichifor 
Tarara, Alexandru lacovici, Lauren- 
țiu Calinov, A. Sidorov.

Vom fi reprezcntați și la întrecerile 
de caiac. Mircea Anastasescu, Ion 
Sideri, Doru Bardaș și Stavru Teo- 
dorov vor căuta, împreună cu Elena 
Lipalit, — o autentică speranță a 
caiacului nostru feminin, — să rea
firme valoarea sportivilor romîni în 
-ceastă ramură nautică.

Participarea este la un nivel valo
ric deosebit. In afara sportivilor noș-

Sărilorii de la trambulină 
dores: mai multe

concursuri
O Activitatea înotătorilor și jucă

torilor de palo pe apă continuă în a- 
cleste zile printr-o serie de con

cursuri locale, organizate de comi
siile orășenești și raionale, precum și 
prin jocurile’ campionatului categoriei 
B la polo, aflat la a patra etapă 
înotătorii fruntași se pregătesc pen 
tru concursurile internaționale din 
țară și de peste hotare, iar poloiștii 
reprezentativei Capitalei susțin azi la 
Kiev primul meci din cadrul turneu- 

t pe care-1 întreprind în Uniunea 
ovietică. Singurii care nu au avut 

.nici un fel de activitate (și ne aflăm 
la 4 iulie!) sînt săritorii de pe tram
bulină din Capitală, care așteaptă și 
acum ca l.E.B.S. să instaleze tram
bulinele necesare la bazinul de la 
Ștrandul Tineretului. Este, fără în
doială, o situație grea pentru sări
tori, care nu se pot pregăti, mai ales 
dacă ținem seama de faptul că în 
întrecerile internaționale de natație 
nrme'ză să prezentăm concurenți și 
la sărituri.

• In ce privește competițiile pro
gramate pentru șfîrșitul acestei săp- 
tămîni, trebuie să amintim în primul 
rînd de meciurile etapei a IV-a a tu
rului campioii.-itiilui categoriei B la polo 
care se vor desfășura diwă următorul 
program: SERIA I ; Marina Oom- 
stanța—Cetatea Bucur, Constructorul 
București—Olimpia Orașul Stalin, Clu
bul școlar București—Școala sportivă 
de elevi București: SERIA a 11-a : 
Ranid București—D trolul Cîmpina, 
Voința București—C.S.A. Orașul Sta
lin, Recolta București—S.S.E. Bucu
rești ; SERIA A III-A : Voința Timi
șoara—C.S.M. Lugoj, CFR Arad—Jiul 
Craiova. Dinamo Sibiu-—CFR Timișoa
ra; SERIA A IV-A : Metalul Citii— 
Voința Oradea, Voința Cluj—CFR 
Cluj, Granitul Orașul dr. Petru Groza- 
Voința Tg. Mureș.

e In Capitală, Comisia orășenească 
brgkanizează azi și mîine un intere
sant concurs rezervat copiilor. în
trecerile vor avea loc la Ștrandul Ti
neretului.

e Tot la Ștrandul Tineretului și-a 
început activitatea la 1 iulie al trei
lea ciclu al centrului de învățare a 
înotului pentru copii. La acest ciclu 
participă peste 1.000 de copii. înscrie
rile la centrul de învățare a înotuilui 
ee mai primesc și în aceste zile la 
Palatul Pionierilor și la Ștrandul Mi- 
nisterui’ni Invățămîntului și Culturii 
de la lacul Tei.

înirecere •••
tri vor mai lua startul caiaciști și 
cano’ști din R. D. Germană, R. F. 
Germană, Suedia, R.P. Ungară, 
R. Cehoslovacă. R.P. Polonă etc.

Concursul republican 
de azi și miine, 

de la Snagov

Lacul Snagov găzduiește azi și 
mîine primul mare concurs republi
can al anului, cel rezervat caiaciști- 
lor și canoiștilor de cat. a II-a și a 
IlI-a sau neclasificați. întrecerea adună 
la start peste 200 de sportivi, din 10 
centre nautice. Alături de concurenți 
din orașe ca București, Arad, Timișoa
ra, Galați, centre cu o mai veche tra
diție, se vor prezenta la stdrt tineri 
din Cluj, Satu Mare, Aiud, Righin, 
localități cîștigate de mai puțin timp 
pentru canotaj. Azi după-amiază se 
dispută eliminatorii și probe de fmd, 
concursul continutnd mine dimineață 
cu spectaculoasele probe de viteză.

Amatorilor de motonautică le este 
rezervată pentru mîine la Snagov o 
frumoasă surprinză. Zece sportivi din 
secția de motonautică a Casei Cen
trale a Armatei vor face, în pauzele 
dintre probele de caiac-canoe, de
monstrații și tentative de record.

Bogată participare 
la Cupa C.C.A.

Casa Centrală a Armatei a organi
zat duminică primul concurs de ca
notaj al anului, la Snagov. Avînd 
sprijinul Comisiei orășenești de spe
cialitate, clubul, militar a asigurat 
concursului toate condițiile de reușită, 
întrecerile au fost dinamice iar cifra 
participanților (circa 350 de sportivi 
și sportive), constituie prin ea însăși 

( un frumos succes.
Primul loc în clasament a fost o- 

«■upat de C.C.A., care a cîștigat ma
joritatea probelor de caiac. La canotaj 
academic, Rapid a totalizat cele mai 
multe puncte. In clasamentul gene
ral, în afară de C.C.A. și Rapid, au 
mai ocupat locuri bune Constructorul, 
Dinamo, Metalul, Recolta, Progresul.

Inițiativa clubului C.C.A. ar trebui 
urmată și de alte cluburi bucurește- 
ne, ca și de comisia orășenească de 
specialitate. Organizarea unor ase
menea concursuri, cel puțin bilunar, 
ar acoperi golul care se. resimte 
atît de acut în activitatea competițio- 
nală nautică și ar stimula ridicarea 
unor cadre noi, care să reîmprospă
teze lefurile reprezentative.

In plin sezon de întîlnîri internâfîonale Ia foibal

Selecționata de tineret a R. P. Romine -- - - - - - -
joacă mime cu reprezentativa R.P. Chineze

La numai o săptăinînă de la partida 
cu Suedia de la Falun, selecționata 
noastră de tineret susține duminică a 
doua iiitîlilire a anului. De dala a- 
ceasta, tinerii noștri fotbaliști înfruntă 
puternica reprezentativă a R. P. Chi
neze, care se află la prima sa evoluție 
în țara noastră. Intîinirea se anunță 
deosebit de interesantă.

Fotbaliștii chinezi au atins în ulti
mul timp o bună valoare tehnică. Fap
tul acesta ni l-au mărturisit fotbaliștii 
echipei C.C.A. care au susținut, la în
ceputul anului, o serie de întîlniri în 
R. P. Chineză.

Selecționata de tineret a R. P. Ro
mine a confirmat la Falun valoarea șa.' 
Dacă rezultatul final al întîlnirii cu 
Suedia i-a fost nefavorabil (deși tot 
așa de bine putea să-i fie favorabil) 
în schimb, jocul, comportarea sa au

satisfăcut, lăsînd să se întrevadă pers
pectivele acestei echipe.

Pregătirile sale în vederea partidei 
cu fotbaliștii chinezi au continuat ieri 
după-amiază cînd lotul a jucat la două 
porți cu o formație de juniori. După 
antrenament, antrenorul C. Teeșcă ne-a 
anunțat formația probabilă pe care Se
lecționata noastră o va prezenta mîine:

UȚU-GREAVU, MUREȘAN, COJO
CARI 1-FRONEA, TABARCEA-CONS- 
TANTINESCU (Ciripoi), MATEIANU, 
DRIDEA, ENE 11, CIRIPOI (Crăini- 
ceanu). După cum se vede, singurele 
semne de întrebare sînt posturile de 
extremă: lvansuc are examene și în 
Incul lui a fost convocat Constantines- 
cti (Petrolul). Rezervă de portar este 
Florea (Unirea Iași).

Oaspeții nu și-au alcătuit încă for-

pe stadionul Republicii
mația. Ea va fi formată din următo
rul lot:

Portari: Cian Tîn-sin și Si Fu-sin; 
fundași dreapta : Kao lun-și și Sun 
Iui-tnin ; fundaș stînga : Van Cî-pîn ; 
stoperi :Sun Pao-iun și Li Hari-i; 
mijlocași dreapta: Cian Tîn-fen și 
Van Si-un ,' mijlocaș sfînga : Jen Pin; 
extreme dreapta : Cen Gia-lian și Tim 
Tze-i; interi dreapta: Cian Hun-gin 
și Sun Fu-cen; centru: Jan Ve-s ; 
interi stînga: Sian Ti-sung și Fan 
len-cio; extreme stînga: Sian Cui-fu 
și Fu Fuan-san.

Intîinirea se dispută pe stadionul Re
publicii și va începe la ora 17.45. Ea 
va fi condusă de arbitrul P. Rapa- 
port ajutat la tușă de A. Radulescu și 
Gh. Dulea, toți trei din București.

FărăJ7 titulari

Dinamo București
Cu o echipă din care lipsea ma

joritatea jucătorilor titulari — reți
nuți în lot în vederea apropiatului 
meci cu reprezentativa U.R.S.S. din 
cadrul preliminariilor turneului olim
pic — Dinamo București (la drept 
Vorbind Dinamo ... II) a obținut to
tuși o victorie frumoasă asupra unui 
adversar valoros, Vefa Istanbul, care 
a confirmat atît rezultatul de egali
tate obținut acum cîteva zile la Plo- 
ești în fața Petrolului, cit și progre
sele realizate, în ansamblu, de fotba
lul turc în ultimul timp.

a învins Vefa Istanbul cu 4-2 (3-2)
Fotbaliștii noștri, depășiți la înce

putul meciului și conduși, de altfel, 
cu 2-0 (au marcat Ismet din 11 me
tri în min. 13 și Panait în proprie 
poartă în nțin. 21), au reușit apoi da
torită unui joc colectiv și unor ac
țiuni mai bine organizate, să schimbe 
aproape complet aspectul partidei. 
Dinamoviștii au egalat întîi scorul 
prin Bukossi (care, înainte ca fotba
liștii turci să-și revie după primul gol 
primit în min. 26, l-a marcat și p« 
al doilea în min. 28), iar în conti
nuare și-au impus jocul colectiv, că-

Știri, rezultate de fotbal
Pregătirile lotului reprezentativ pentru jocul cu U.R.S.S.

ORADEA 3 (prin telefon). In cadrul pregătirilor pentru meciul cu U.R.S.S. 
de la 19 iulie, lotul reprezentativ de fotbal a jucat joi la Gbiorac cu formația 
Dinamo Oradea. In prima repriză, lotul a aliniat echipa : TOMA-POPĂ, 
APOLZAN, SOARE-AL. VAS1LE, NUNWE1LLER-V. ANGHEL, CONSTANTIN, 
ALEXANDRESCU, SZAKACS I, R. LAZAR. Selecționata a jucat bine mai 
ales extremele. V. Anghcl a manifestat o dispoziție excelentă. Din apărare s-au 
distins în mod deosebit halfii Al. Vasile și Nunweitler, care au alimentat per
manent atacul. Acesta a înscris patru goluri prin Constantin (2), Alexandres- 
.cu și Szakacs I. După pauză, lotul a aliniat o altă formatie: BARBU (de la 
Dinamo Oradea)-SOARE, CAL1NOIU, MACR1-JENEI, BONE-ALEXANDRES- 
CU, CONSTANTIN, ENE I, D1NULESCU, BABONE. Toma și Mîndru au ju
cat pe rînd la Dinamo. In această repriză s-a remarcat jocul bun al tripletei, 
care a combinat cu multă ușurință și a fost foarte eficace, trăgînd mult la 
poartă. De altfel, a și marcat șase goluri: Dinulescu, Constantin și Ene I cîte 
două, stabilind scorul final Ja 10—0 (4—0). S-au mai evidențiat Babone, ca 
extrem stînga, și mijlocașul Jenei, la fel de bun în apărare ca și în atac. Scopul 
acestui meci — după cum ne-a spus antrenorul A. Botescu — a fost pregă
tirea și selecționarea echipei. De aceea au și fost folosiți toți jucătorii (cu 
excepția lui Todor, care a sosit după meci).

Viitoarele jocuri ale lotului: 5 iulie la Salonta cu selecționata orașului, 
9,iulie la Oradea cu reprezentativa R. P7Chineze și la 12 iulie la Ghiorac cu 
Rapid Oradea. (I. Ghișa, coresp. regional).

La un nou atac al echipei Dinamo București, mijlocașul turc Arif 
intervine la timp și respinge balonul cu capul. Bukossi (stînga) și Dridea 
(dreapta) par surprinși de săritura fotbalistului turc. Fază din jocul Di-. 
namo București — Vefa Istanbul 4—2. a

(Foto T. Roibu) 

ruîa oaspeții i au făcut față din ce în 
oe mai greu. Fără să realizeze o do
minare teritorială evidentă, jucătorii 
bucureșteni au însă inițiativa în joc, 
se „găsesc" mai bine pe teren, atacă 
mai decis și, deci, mai periculos poar-„ 
ta lui Baskîn. După cîteva acțiuni care 
eșuează de puțin, la un nou atac 
dina.movist pornit de pe linia de cen
tru, Bukossi trage puternic și oare
cum pe neașteptate de la 25 metri, 
înscriind, astfel, în min. 40 golul prin 
care Dinamo avea să ia conducerea.

Tabăra de vară de juniori
Anul acesta, tradiționala tabără de 

vară a juniorilor va fi organizată la 
Orașul Stalin, între 10 iulie și 9 au
gust. La tabără vor participa 100 de 
juniori, selecționați 
bune elemente din

dintre cele mai 
întreaga țară.

Metalul Titanii se pregătește...

cu Spartak Trnava...pentru partida
(R. Cehoslovacă), pe care o va susține 
marți 7 iulie pe Stadionul Republicii 
in nocturnă. Joi, metalurgiștii au jucat 
cu 
cu 
de 
va
iulie) și la Cîmpina cu Poiana (12 
iulie\

A. S. Pompierul de care au dispus 
2—0 (1—0) prin punctele marcate 
Grigore și Dan. Echipa cehoslovacă 
mai juca la Constanța cu Farul (9

Jocuri amicale
Victoria Buzău — Prahova Ploesti 

f)—1 (0—1). A marcat Georgescu (min. 
5). Intîinirea s-a disputat în cadrul 
„Cupei Festivalului".

Metalul Bocșa- Romină — C S.M. 
Reșița 3—2 (1—-1). Au marcat: Craja 
(2) și Petz, respectiv Manolache și 
Zilahi (antrenorul echipei).
Cei mai buni „pitici" bucureșteni

In deschidere la Dinamo București 
— Vefa Istanbul, echipele de copii Di
namo (antrenor St. Stănculescu) și 
Constructorul (antrenor D. Bacinschi) 
și-au disputat titlul de campioană a 
Capitalei. Cele două echipe an furnizat 
un joc frumos, care a plăcut mult 
spectatorilor. A învins Dinamo cu 5-0 
(2-0), datorită unui atac mai eficace 

în care s-a remarcat îndeosebi interul 
Ștocnescu, autorul a patru goluri.

Era însă clar după pauză că golul 
în plus pe care îl avea Dinamo va fi 
mai „trainic" decît cele două puncte 
pe care le-au avut la un moment dat 
fotbaliștii din Istanbul. In înaintare, 
oaspeții nu s-au mai bizuit decît pe 
acțiunile personale ațe lui Ozer — 
un centru atacant pătrunzător și cu 
un deosebit simț al jocului —, iar 
în apărare slăbiciunile au început să 
se facă și mai mult simțite. In aceas- 
tă parte a meciului, dinamoviștii au 
rr dte ocazii, de marcare, datr n-o 
fructifică decît pe aceea mai puțin... 
convingătoare din min. 65, cînd Var
ga, trimite balonul la Dridea, care 
șutează de aproape, majorîr^d scorul: 
4-2.. Vefa cedează și mai mult tere
nul, mai ales că joacă în 10 oameni, 
prin eliminarea lui Hilmi pentru ati
tudine nesportivă.

Dinamo a dovedit mai multă pu
tere de luptă și mai mult spirit de 
echipă, realizînd în felul acesta o vic
torie care este cu atît mai merituoasă 
cu cît, așa cum aminteam la început, 
bucureștenii n-au putut prezenta, nici 
pe' 'departe, formația lor cea mai 
bună. S-au evidențiat în acest meci 
cei doi mijlocași, Dragomir și Petre 
Emil. Koszegy și, prin precizia șutu
lui (dar de ce nu este și mai comba
tiv ?) Biikossi.

Oaspeții au arătat o remarcabilă 
tehnică individuală: stopuri reușite, 
fente și driblinguri abile și, în gene
ral, un bun contre»! al balonului. Fie-
care jucător în parte a făcut dovada- 
unor reale calități, dar punînd prea- 
mult accentul pe acțiuni personale 
,,de efect", n-an putut construi atacuri 
larg „desfășurate, care ar fi avut, fi
rește, mai multe perspective.

Arbitrul D. Schulder a condus, 
următoarele formații :

DINAMO : Cosma (Uțu din min. 46)- 
— Szakacs II, Motroc, Panait— Petru» 
Emil (Nunweiller IV din min. 80).. 
Dragomir—Koszegy, Varga, Bukossi.. 
Szoko (Dridea din min. 66), Semc- 
nescu.

VEFA: 
(Kaplan), 
Muliterejn, 
(Mustafa),

Baskîn 
Rahmi 
Esref 

Cetin,

(Turgun) — Hamdi» 
•— Arif (Hamidi), 
(Nejat) — Nejat 

Ozer, Ismet, Hilmi. 
JACK BERARIU

Din» Bacău a reușit o frumoasă performanță
3-0 (00) cu Gwardia Varșovia

ORAȘUL STALIN 2 (prin telefon). 
Clubul Dinamo Orașul Stalin aniver
sează în aceste zile 10 ani de la în
ființarea sa. Cu ocazia multiplelor ma- 
nifestațitini sportive prilejuite de acest 
eveniment, joi s-a desfășurat în locali
tate și meciul internațional de fotbal 
dintre Dinamo Bacău și Gwardia Var
șovia. Intîinirea dintre acest două e- 
chipe a furnizat lin spectacol reușit, în 
care au abundat fazele de gol. Ambele 
formații au prestat un joc tehnic supe
rior, apreciat de cei peste 10;000 spec
tatori prezenți în tribunele stadionului 
Tractorul. Oaspeții au impresionat prin 
concepția și jocul lor cu capul. 
Dinamo Bacău, învinpătoarea acestei 
întîlniri cu 3—0 (0—0), a dovedit o 
bună orientare tactică, a utilizat cu 
succes schimbul de locuri, mai ales 
în repriza secundă și a știut să găseas
că drumul cel mai scurt spre poartă.

In prima repriză, fazele an alternat 
cu repeziciune de la o poartă la alta, 
apărările fiind la înălțime. In min. 60 
dinamoviștii deschid scorul : Rădules
cu șutează în bară, mingea revenită în 
teren ajunge la Asan, care înscrie. 
După șase minute Filip îl lansează bine

pe Asan și acesta, deși jenat, trageșî 
marchează. Însuflețiți de acest gol, di
namoviștii continuă să domine si în 
min. 82 Ujvari centrează, stoperul po
lonez oprește cu mina mingea în ca
reu și lovitura de la 11 m. este trans
formată de 1. Lazăr. Spre sfîrșit, oass 
peții au o revenire puternică, dar șu
turile lui Hacliorek, Szarzynski și Pac- 
zkowski nu nimeresc ținta. Arbitrul Au
rel Eftimie (Orașul Stalin) a condus- 
următoarele formații:

DINAMO: Faur — Giosanu, 1. La
zăr, Gincu (Cîrnaru) — Vatafu (FI 
Angliei), Ujvari — Rădulescu, Filip 
(Sorin Avram), Asan, Țîrcovnicn, Pu- 
blik (Drăgoi).

GWARDIzt : Stefaniszyn ?— Wozniak 
Piotrowski, Hodyra — Wisniewski, E._ 
Szarzvnski,— Gawronski, Lewandows
ki, Hachorek, Z. Szarzynski, Pacz- 
kowski.

C. GRUIA 
și GH. MAZGAR.EANU' 

corespondenți

Duminică, Gwardia dispută revanșai' 
cu Dinamo la Bacău, iar la 8 iulie var 
juca la București cu Tarom.



>•

„Cupa orașului București" la atletism Finalele Cupei !ulie“ la box
O dată cu luna iulie am intrat în 

partea a doua a sezonului competi
țiilor de atletism, care cuprinde o 
serie dc importante concursuri. Ast
fel, între 1+—16 august se vor des
fășura în Capitală, întrecerile din 
cadrul campionatelor republicane 
individuale pentru seniori și senioare, 
în zilele de 29 și 30 august va avea 
loc la Constanta concursul republi
can al școlilor sportive ale U.C.F.S., 
între 19 și 21 septembrie sînt pro
gramate la București întrecerile din 
cadrul celei de a XVllI-a ediții a 
Jocurilor Balcanice de atletism, iar 
apoi Clujul va găzdui la 3—4 oc
tombrie meciurile internaționale 
R. P. Romlînă—Norvegia (m.) și
R. P. Romînă—-R. P. Polonă (f).

, In vederea acestor importante

După campionatul republican de planorism

Un bilanț
Ieșeanului Gh. Gîlcă, un apreciat in

structor de zbor iară motor, i s-a 
înnilnat pentru prima oară Cuoa de 
campion al Republicii Pooulare Ro
mine. Zimbea fericit. Acest succes se 
adăuga altor performante și recor
duri pe care te a stabilit in concursu
rile interne și internaționale. Toți îl 
felicitau pe noul campion. Dar au 
mai lost felicitați și alți trei plano- 
riști, care nu figurau in primele 
locuri în clasamentele pe probe și 
in clasamentul general. Erau cei trei 
recordmani ai campionatului, mai pre
cis două concurente si un concurent. 
Cele două concurente bucureștenc 
pariicipante la campionat — Aurelia 
Rosianu și Valentina Delaport — au 
fost— la propriu și la figurat -— la... 
înălțime. In pruna zi a întrecerilor, 
Aurelia Roșianu a stabilit pe par
cursul triunghiular de viteză 100 
km, un nou record republican femi
nin de viteză de 45,500 km/oră (vechiul 
record 41,500 km/oră). O zi mai tir- 
ziu Valentina Delaport a realizat in 
Proba de distanță cu țel fix și reîn
toarcere la punctul de plecare al doi
lea record republican feminin cu 146 
km!oră (vechiul record 115 km!oră). 
Ambele sportive au concurat pe pla
noare „Pescăruș". In sflrșit, în ulti
ma zi a întrecerilor, Ovidiu Popa — 
in ciuda dificultății probei de 200 km 
viteză in triunghi — a reușit și el 
un nou record republican masculin 
cu viteza medie de 48,420 km/oră, 
îmbunătățind cu 0,420 km vechiul re
cord. Iată un bilanț fructuos: 3 pro
be 3 recorduri în campionatul re
publican de planorism pe anul 1959. 
De altfel, lupta pentru prm-ml loc a 
fost deosebit de strînsă datorită bunei 
pregătiri tehnice a concurenților și a 
prezenței la start a doi maeștri ai

Programul concursului Pronosport 
nr 37 din 5 iulie susci’â ui viu in
teres în rîndurile participanților. Evo
luția echipei reprezentative a Repu
blicii Populare Chineze în fața echi
pei de tineret a R.P. Romîne eiste aș
teptată cu multă nerăbdare de iubi- 
toiîi sportului cu balonul rotund.

De asemenea, se discută despre 
partidele pe care Gwardia (R.P. Po
lonă) și Ve<fa (Turcia) le vor susține 
cu Dinamo Bacău și respectiv Farul 
Constanța. Ele vor fi examene serioase 
pentru cele două echipe românești, ca 
și pentru echipele oaspe, care au fur
nizat jocuri frumoase în primele lor 
meciuri.

Cele 3 partide internaționale din pro-’ 
gramul concursului de duminică re
prezintă subiecte de discuție pentru 
...pronesportiști. care s-au fixat — în 
majoritate — asupra unor pronosticuri 
favorabile echipelor noastre.

Meciurile din Cupa Orașelor pentru 
juniori, care opun echipele de juniori 
a>e unor centre cu o veche tradiție 
fotbalistică, se anunță destul de inte
resante și echilibrate.

Deosebit de atractive se prezintă 
meciurile Ploești—București I, Arad— 
Timișoara I și j hunedoara cu Reșița.

Formațiile din Baia Mare, Bacău și 

concursuri atleții noștri fruntași se 
pregătesc cu asiduitate. In planul lor 
de pregătire pe 1959 figurează la 
loc de frunte și concursul cu carac
ter republican dotat cu „Cupa ora
șului București". întrecerile acestui 
concurs au loc pe stadionul Republi
cii; astăzi de la ora 9,30 și de la 
ora 15,00 și mîine de la ora 9,30. 
Intrucît duminică după-amiază în
trecerile sînt programate în deschi
dere la meciul de fotbal1 R. P. Romî
nă (tineret) — R. P. Chineză, con
cursul va începe la ora 15,00 în pau
za meciului urmînd să se desfășoare 
ultimele probe 4 X 100 m femei și 
4 X 400 m. Duminică după-amiază 
intrarea participanților la concurs 
se va face numai prin poarta din 
spatele tribunei a 11-a.

fructuos
sportului și a unor planoriști de pri
mă categorie de clasificare.

Comportări frumoase au mai avut 
maestrul sportului Mircea Einescu 
din București (clasat pe locul 3), 
planoristul orădean Viorel . Cișmaș 
(clasat pe locul S) și Emil Iliescu și 
Ovidiu Popa, ambii din București (cla
sați pe locurile 4 și respectiv 5). 
Trebuie subliniat faptul că planorul 
I.S.-3 construit la Orașul Stalin — 
pe care a pilotat majoritatea concu
renților — a dat frumoase rezultate. 
Participlnd la întreceri, constructo - 
rul planorului, irig, losif Șilimon nu 
a urmărit performanța sa personală, 
ci a vrut să controleze funcționarea 
planorului, pentru ca ulterior să-i a- 
ducă eventuale îmbunătățiri.

Campionatul s-a bucurat de un deo
sebit succes din toate panelele de 
vedere. La aceasta a contribuit și or
ganizarea excelentă de care s-au 
bucurat întrecerile, organizare ăsigu- 
rată de aeroclubul central București.

N. TOKACEK

Noul campion Gheorghe Gîlcă, alături de planorul I.S.-3 imediat 
după concurs.

Ocna Mureș vor căuta să con
firme rezultatele bune obținute 
pînă acum și să se califice în turul 
următor al competiției.

Ultimele 3 meciuri ale programului 
concursului Pronosport nr. 27 fac 
parte din Cupa de Vară a R.P. Un, 

gare, competiție care angrenează for
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO NOSPORT Nr. 28, ETAPA DIN 

12 IULIE
E Farul Constanța — Gwardia (R P. Poloni) — pronostic la pauză

ÎI. Farul Constanța — Gwardf'a (R.P. Polonă) — pronostic fine»’
III. Unirea Iași—S.K.V.O. I.wow (U.R. S S.) — pronostic la pauză
IV. Unlicea Iași — S.K.V.O. Lwow (U.R- S.S.) — pronostic liniai

. Honved (R.P.U.) — W.A.C. (Austria) IC.K.C.) _ pronostic la pauză 
VI. Honved (R.P.U) — W.A.C. (Austria) (C.E.C.) — pronostic Ctam 

VH. Partizan Belgrsd — Bartik Ostrava (C.E.C.) — pronoistic la peaiză 
VIII. Partizan Belgrad — Ba-nik Ostrava (C.E.C.) — pronostic final

IX. Osepei Auto — Szallilok (Cupa de vară R.P.U.)
X. J-szboreny Szegedi V.S.E. (Cupa de Vară R.P.U ).
xr. Oroszlanj-l Mamyarz — Szolnok (Cupa de Vară R.P.U.)

XII. Budai Spartacus — Egyetertes (Cu pa de Vairă R.P.U.)

PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării vai 
riantetor depuse la concursul Prono-* * 
expres nr. 26 .din 1 iulie au fost stabi
lite următoarele premii:

mațiile de categoria B. și Ol din 
țara vecină.

Participanții care depun cu regula 
ritate buletinele la concursurile din 
perioada de vară s-au convins că în 
acest interval premiile care se obțin 
sînt însemnate și deci atrăgătoare.

★
Intrucît partidele cuprinse în pro

gramul concursului Pronosport nr. 27 
se termină la o oră înaintată, rezul
tatele tuturor celor 12 meciuri nu vor 
putea fi cunoscute înainte de ora 21.

Categoria a V-a: 380 premii a
273 lei.

Categoria a VI-a: S62 premii a
120 lei.

Se reportează pentru tragerea spe
cială Pnonoexpres din 8 iulie:

250.000 lei la categoria I și
38.086 Iei Ia categoria a Il-a.

Fondul de premii al concursului tir.
26 a fost de 734.719 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pro- 
nosport

Categoria a Il-a: 1 premiu de
100.000 lei

Categoria a IlI-a : 15 premii a
4D25 lei

'"■’te-roria a IV-a: 45 premii a
1.537 lei

Cupa „2 Iulie" la box, organizată 
de clubul sportiv Recolta, și-a con
sumat ultimul său „act" joi scara, 
o dată cu disputarea finalelor. Specta
torii prezenți în sala Recolta au pu
tut urmări multe meciuri, e drept, di
namice, dar unele de o calitate slabă. A- 
cest lucru este în parte explicabil, de
oarece o seamă de boxeri (ne re
ferim mai ales la juniorii care au ur
cat în ring) și-au făcut debutul în!'-o 
competiție oficială cu prilejul acestei 
cupe. Așa se face că din cele 7 în- 
tîlniri de juniori, 5 s-au terminat îna
inte de limită. In orice caz, dintre ju
niori. au făcut o bună impresie Mar
cel Stan (Timpuri Noi), Constantin 
Roșu (Semănătoarea) și Constantin 
Kiss (Metalul M.I.G.).

In schimb, meciurile de seniori s-au 
ridicat la un nivel ceva mai bun. 
In special întâlnirea dintre Stelian 
Saramando (Timpuri Noi) și Romeo 
Șerban (C.F.R. Grivița Roșie) a ținut 
încordată atenția spectatorilor de la 
primul și pînă la ultimul sunet de 
gong. De altfel, meciul acesta con
stituia o revanșă, în prima întâlnire 
victoria fiind de partea ceferistului. 
Tînărul Saramando (18 ani), la al 
nouălea meci din cariera sa sportivă 
(7 meciuri le-a cîștigat prin K.O.), 
deși învins și de data aceasta de Romeo 
Șerban, a impresionat prin mobilitate 
și precizia directelor sale de stînga. 
Ceferistul a acționat' în stilul său ca
racteristic, în forță, folosind cu pre
cădere „un-doiuri“ puternice.

întâlnirea din cadrul categoriei mij
locie-ușoară dintre Lazăr Biro (i.G.F.) 
și Mircea Verniceanu (Recolta) s a 
caracterizat printr-o luptă extrem de 
dură. Au abundat loviturile neper- 
niise, obstrucțiile, fn timp ce arbitrul 
Grigore Ion „împărțea" cu largheță

Romeo Șerban (Grivița Roșie) și Stelian Saramando (Timpuri Noi) — pe 
care-i vedeți în fotografia noastră — au furnizat joi seara cea mai frumoasă 

partidă a reuniunii.
(Foto: Gh. Dumitru) ,

avertismente în stînga și-n dreapta, 
cînd, după părerea noastră, ambii pu- 
giliști trebuiau descalificați pentru box 
nereglementar. Victoria a fost atri
buită boxerului de la Recolta. ALTE 
REZULTATE : Juniori : V. Ciucureanu 
(CFR—ICI) b. ab. 2 I. Oabreanu 
(CFR—ICI); M. Stan (Timpuri Noi) 
b.ab. 2 I. Florea (Grivița Roșie); C. 
Roșu (Semănătoarea) b. ab. 1 I. Ba
dea (Grivița Roșie); G. Brezeanu 
(Metalul) b. ab. 1. I. Dumitrache 
(Constructorul); A. Ienttș (Bumbacul) 
b. p. C. Zamfirescu (Șc. sportivă 
UCFS); C. Kiss (Metalul) b. ab. 1 N. 
Zota (Metalul); 1. Stănescu (CFR— 
ICI) b. p. V. Ioncscu (CFR—ICI); 
Seniori: C. Simion (C.B.) b. p. C. 
Zisu (C.B.); C. Rusii (Știința) b. p. 
C. Giurea (Metalul); Gh. Nicolescu 
(Recolta) b. p. O. Mănescu (CFR— 
ICI); P. Popescu (CFR—ICI) b. ab. 
1 C. Florescu (ICF); T. Crîngașu 
(Grivița Roșie) b. p. M. Rizoiu (Tim
puri Noi); E. Schnapf (Știința) b. p. 
E. Marinescu (CFR—ICI).

R. CALARAȘANU

Anunț
e Toți elevii școlii de arbitri de box 
programați pentru examinare, vor fi 
prezenți azi la ora 18,30 la terenul spor
tiv Cetatea Bucur (str. Ion Vidu).

hi Capitală
AZI

ATLETISM: stadionul Republicii,
de la ora 9,30 și de la ora 15: în
treceri în ciadrul competiției dotată cu 
„Cupa orașului București"

NATAȚ1E: ștrandul Tineretului,
de la ora 17,30 : concurs de înot re
zervat copiilor, organizat de comisia 
orășenească.

VOLEI : patinoarul artificial din 
parcul „23 August" (în caz de timp 
nefavorabil în sălile Floreasca și Di
namo), de la ora 16,30 meciuri în ca
drul turneului internațional.

TENIS: Campionatul pe echipe al 
Capitalei: teren Dinamo, de la ora 
15 : Dinamo—Știința ; teren centrul 
de antrenament nr. 2, de la ora 
15; Cons truc torul-C.C A. I; Teren Pro
gresul, ’ de la ora 15: Progresul!-— 
C.C.A. II; concurs pentru copii : teren 
centrul de antrenament nr. 2 de la ora 
8 și de Ia ora 15,30.

MIINE

ATLETISM: stadionul Republicii 
de la ora 9,30 și de la oira 15, în
treceri în cadruil competiției dotată cu 
„Cupa orașului București".

NATAȚ1E : ștrandul Tineretului, 
de la ora 9,30: concurs de înot rel 
zervat copiilor, organizat de comisia 
orășenească-.

VOLEI : patinoarul artificial din
parcul „23 August" (în caz de timp 
nefavorabil în sălile Floreasca și Di
namo), de la ora 16,30 meciuri în 
cadrul turneului internațional.

FOTBAL: stadionul Republicii,
ora 17,45: meciul R.P. Romînă (tine
ret)— R.P. Chineză; Te-ren Pompierul

IHIN IP IIS M
AZI, ALERGĂRI DE GALOP

Azi dlupă-amiază se organizează o reu
niune do galop pe hipodromul Băneasș-

Atracția reuniunii constă în faptul că 
pe program figurează o alergare de gar
duri. în care participă 7 cai și anume: 
Petrică. Bistrițan. Gorilă, raita, Svon, 
Alecu și Fira. Alergarea se va disputa 
De 2400 metri, pe psta nouă.

MIINE REUNIUNI DE TI \P

Mîine după-amiază este programată o 
reuniune de trap

Cu acest prilej se va disputa una 
dintre principalele alergări ale anului» 
premiul Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii. Această r>robă echivalează cu 
.un campionat al trăpașilor noștri. Pe 
distanțe de 22C0 metri vor pa.rticipa 6 cai 
de trei ani, 2 cai dte 4 «ani, 2 crd de 5 
ani și unul de G ani. Fiecare generați**  
este reprezentată ’ rin cele mai valero' 
elemente, iată i ~ta concurenților; L 
riici III 2200 (A-.ghel O). Oli'mp II 
(Ichim C), Strai a. 2200, (Ștefănesciu), Ja
poneza 2200, ("entoi Gh.), Ereton 2200 
(Cană), Vîrt>ei vi 2200 (Avram), Luminiș 
2200 (Teofil), Băltăreț 2260 (Tăna^e), Suc
ces 2280 (Szabo I.), Singurei 2280 (Brai- 
lovschl) și Pogorîși 2260 (Strijiniuc).

Cei mal bun1 cai de doi ani îșî vor 
măsura forțele în premiul Alfa. Vor par. 
ticipa 9 mînji, eșalonați pe 60 de metr’-'.

In altă alergare vor concura cai adulți 
din prima categorie: Zvon II, Amar, 
Olteț, Eroni.n, Ticău, Vijelioasa, Zăduf 
și Vampir. Intre primul si ultimul dife
rența este de 40 de metri.

In felul acesta, șansele sînt echili-1 
brațe

Pentru amatori este rezervată o aler
gare cu caii de primă categorie: Novac,» 
Triumf, Chiostec, Hermes, Hoțu, Amica, 

I Jovin, Minerva.
Celelalte «alergări se remarcă prin, m» 

rele număr de co-ncurenți.

(Obor), ora 16,30 București 11-Brăila 
(Cupa orașel-or —■ juniori).

BASCHET: stadionul Progresul,
ora 10 : Progresul—Voința Oradea 
(câmp, republican masculin categc>- 
ria B).

HANDBAL: stadionul Dinamo,
ora 9,30 : C.C.A.—Victoria Jinibolia 
(mase. cat. A); ora II: Dinamo— 
C.S.M. Reșița (mase. cat. A).

TENIS: campionatul pe echipe ai 
Capitalei, de la ora 8,30 și de la ora 
15,30, continuarea meciurilor da 
sîmbătă; concurs pentru oopii s 
teren centrul de antrenament nr. 2, 
de la era 8 și de Ia ora 15,30.

CICLISM: velodromul Dinamo,
de la ora 16: finalele campionatelor 
republicane de pistă ; șos. Bucurașii— 
Găești (km. 8), la ora 8: start în 
competițiile de fond organizate de 
consiliul U.C.F.S. al raionui-ui Stalul.

In țară
MHKE 11

BASCI LET: a Vl- a etapă a retu
rului campionatului republican mas-- 
ctilin al categoriei B: SERIA I : Ră
dăuți ; C.S.M.—Știința Craiova; Ro
șiori de Vede: Sănătatea—Medicina 
Iași ; Ploești : Petrolul—Steagul roșu 
Orașul Stalin; Rin. Vîlcca: Voința—• 
C.S.A,. Bacău; Constanța ; Farul—Po-> 
litehnica Orașul Stai’.in; SERIA A 11-a: 
București: Progresul—Voința Oradeaț 
Cluj: Constructorul—Rapid Cluj; Deva: 
Mureșul—Luceafărul Sibiu; Satu Mare: 
Voința—Medicina Timișoara; Arad'i 
Strungul—Voința Tg. Mureș.

FOTBAL : meciuri internaționale as 
mieale: Bacău : Dinamo—Gwarilia
Varșovia; Constanța: Farul—Vef^
Istanbul.



Dinamo Bacureșfi sau €. S. M. Reșifa?
Mîine, în ultima etapă, se decide titlul de campion al țării la handbal!

A început campionatul mondial universitar de sail
Cele două campionate republicane 

masculine de handbal se încheie 
mîine. Sfîrșitul întrecerii echipelor de 
categ. A este mai pasionant decît 
a fost la vreuna din edițiile anteri
oare și se va desfășură sub semnul 
luptei pe care cele două echipe frun
tașe ale handbalului nostru Dinamo 
București și C.S.M. Reșița o vor da 
pentru cucerirea titlului de campion.

Intilnirea dintre aceste două for
mații stirnește un interes deosebit, 
pe de o parte pentru că trebuie să 
decidă victoria finala în campionat 
iar pe de altă parte pentru că vor 
evolua două echipe puternice, în com
ponența cărora intră o serie de ju
cători de valoare. In vederea acestui 
joc, ambele formații au făcut pre
gătiri minuțioase. Dinamoviștii au 
susținut, după cum se știe, miercuri, 
un joc restant la Ploești, care a con
stituit o excelentă verificare îna
intea partidei decisive de mîine. Ieri,

echipa a mai făcut un ușor antrena
ment, iar de azi își continuă pregă
tirile la Periș, sub supravegherea 
antrenorului Vlase Oprea.

Aletalurgiștii reșițeni au făcut în 
cursul acestei săptămîni două antre
namente, dintre care unul (cel de 
marți) a constat dintr-un joc la două 
porți. Ieri dimineață, handbaliștii din 
Reșița au sosit la București și este 
foarte probabil ca astăzi să facă un 
ușor antrenament pe terenul Dinamo 
unde va avea loc meciul.

Partida va avea loc pe terenul 
central al stadionului Dinamo înce- 
pînd de la ora 11.

Campionatul categoriei A mai pro
gramează mîine încă trei partide. La 
Sibiu echipele Voința și Rapid Bucu
rești se vor întîlni într-un meci de
cisiv pentru evitarea zonei jocurilor 
de baraj, după cum la fel de impor
tant, tot în rezolvarea acestei pro
bleme, este și jocul de la Iași unde 
se îrrtîlnesc C.S.M.S. și Știința Ti

Oîft-gizdă emulă pentru întrecerile 
Mottle de viteză pe circuit

Reveniți de la Reșița, participan
ta la faza a II-a a campionatului 
republican de viteză pe circuit și-au 
exprimat satisfacția deplină de a ii 
concurat pe un traseu foarte potri
vit acestui gen de întreceri. .Con
cursul de la Reșița — ne-a spus an
trenorul Gh. Zdrinca — a fost ex
celent organizat. Traseul bine ales 
a permis motocicliștilor să pună în 
valoare toată gama cunoștințelor lor 
tehnice și tactice, să realizeze un 
spectacol de foarte bună calitate, 
mult aplaudat de către cei peste 20.000 
spectatori. C. Nedelcu s -a dovedit a- 
celași priceput tehnician, FI. Costa- 
che im alergător în mare formă, iar 
Venera Vasilescu, Maria Iliescu, Al. 
iăzărcscil. N. Buescu. Gh. Mormo- 
cea, M. Dănescu, C. Udrcscu si Gh. 
Voiculescu — constanți la valoarea 
lor. O. Firoiu a fost revelația con ■ 
cursului".

După două etape clasamentele 
campionatului arată astfel:

125 cmc: 1. C. Nedelcu (Dinamo) 
16 p; 2. O. Firoiu (Voința) 9 p; 
3. T. Popa (Dinamo) 6 p ; 4. M. 
Mușatescu (C.C.A) 5 p: 5. I. Wilms 
(Voința Tim.) 4 p. 175 cmc: 1. FI.

Tr. Ma-
Polonkay 

Florian 
(C.C.A.) 4 p; 5. P. Drăghici (Vo
ința O.S.) 3 p. 175 cmc (fete): 
Venera Vasilescu (Metalul) 16
2. Maria Iliescu (Metalul) 12 p ; 
Margareta Unghi (C.S.O.) 8 p; 
Aurelia Dobrotă (Voința Tim.) 5 
5. Nidia Păscuțiu (Arad) 3 p. 
cmc: 1. Fl. Costache (C.C.A.) 
p; 2. Iosif Popa (Dinamo) 7
3. Al. Teodorcscu (Voința) 6 p; 
L. Szabo (Dinamo) 6 p; 5. 
Huhn (C.C.A.) 4 p. 350 cmc: 1. 
Szabo (Dinamo) 10 p; 2. Al. Lăză- 
rescu (Rapid) 10 p;
ță (C.C.A.) “ 
(Dinamo) 7 
talul) 7 p. 
(Rapid) 14 
(C.C.A.) 12 
namo) 9 p; 
Cîmpina) 5 p ;

Costache (C.C.A.) 14 p; 2. 
carie (Dinamo) 11 p; 3. C. 
(C.S.O.) 10 p; 4.Pi Șt.

3. Gh. Ioni- 
M. Cernescu 

Radovici (Mc-
1.' M. Buescu 

G. Mormocea 
Cernescu (Di - 

I. Stoian (Poiana 
S. Miliutin (Loc.

mișoara. In afara acestor partide 
mîine se dispută la București (în des
chidere la meciul Dinamo—C.S.M; 
Reșița) jocul C.C.A.—Victoria Jim- 
bolia.

e In campionatul categoriei B sînt 
programate patru întîlniri:- CIS- 
NADIE : Textila—C.S.U. București; 
SIGHIȘOARA : Voința — Stăruința
Odorhei; BACAU: Dinamo—I.G.
Arad; HALCHIU : Recolta—G.S. Ma
rina Constanța.

• Joi, în cadrul campionatului
masculin de categoria A s-a disputat 
un meci restant: C.S.M.S. Iași—C.C.A. 
București, încheiat cu rezultatul de 
11-11 (6-6). Meciul a fost arbitrat
excelent de C. «Căpățînă (Buzău).

• Mîine va începe la Ploești tur
neul de calificare al echipelor femi
nine pentru campionatul categoriei A. 
Programul jocurilor este următorul : 
DUMINICA 5 IULIE: Constructorul 
Timișoara—C.S.M. Reșița ; Textila 
Buhuși—Record Mediaș ; MARȚI 7 
IULIE: Record Atediaș — Construc
torul Timișoara ; C.S.M. Reșița—Tex
tila Buhuși ; JOI 9 IULIE : Construc
torul Timișoara—Textila Buhuși ; 
C.S.M. Reșița—Record Mediaș.

La Budapesta, în pitorescul decor 
al insulei Margareta, a început cea 
de a Vl-a ediție a campionatului mon
dial universitar de șah. Din cele 17 
echipe înscrise s-au prezentat la con
curs lo. Aceasta i-a determinat pe 
organizatori să renunțe la seriile 
preliminare și să dispute campionatul 
sub forma unui turneu final, care poate 
reda mai fidel ierarhia mondială a 
studenților șahiști.

Iau parte la -campionat echipele 
U.R.S.S., R.P. Romine, R.P. Polone, 
R.P. Bulgaria, R. Cehoslovace, R.D. 
Germane. R.P. Mongole, R.P. Un
gare, Angliei, Austriei, Franței, Fin
landei, Islarvdei, Suediei și Israelu
lui.

Echipa noastră a debutat cu o vic
torie la campionat. Intîlnind în prima 
rundă formația Sued;ei, studenții ro- 
mîni au câștigat cu scorul de 3’/2-’/2. 
In runda a ll-a ei au avut în față 
reprezentativa Bulgariei, care este de 
fapt echipa națională a țării. Trei 

1 partide s-au terminat în cele 5 ore

de joc. Scor. 1 —l‘/2 o partidă În
treruptă. In runda a ill-a în meciul 
cu R.P. Polonă, echipa noastră con
duce cu 1—0, trei partide fiind între
rupte.

Dintre celelalte rezultate remarcăm 
scorul egal (2—2) înregistrat în me
ciul U.R.S.S.—R.P. Ungară și R.D. 
Germană—Anglii Islanda a pierdut 
surprinzător cu 0—4 meciul cu Israel. 
Echipa Cehoslovaciei a învins cu 
2*/ 2—1% Finlanda (runda I). In 
runda a Il-a : U.R.S.S.—Israel 4—0, 
R.P.U.—R. Ceh. 3—1, R.D.G.—Fin
landa 4—0, R.P. Mongolă—Islanda 
3—1, R.P. Polonă—Suedia 2*/ 2—1'/2, 
Anglia—Franța l’/2—'/2 (2). Runda a 
111-a : R.P.U.—R.D.G. 2—2, U.R.S.S.- 
R.P. Mongolă 2—0 (2), R. Oh.—Is
rael 1—0 (3). Franța—Finlanda
l‘/2—'/j (2). R. P. Bulgaria—Aus
tria »/2—’/, (3).

După trei runde conduce echipa 
U.R.S.S. cu 8 p. și 2 partide între
rupte. Urmează R.D. Germană 8 p„ 
R.P. Ungară 7 p., R.P. Română 6 p. 
și 4 partide întrerupte.

Un frumos succes la popice

Combinata Recolta-Voința a întrecut 
echipa campioană a R. D. Germane, Motor Jena

Concurs de selecție 
în vederea campionatelor 

mondiale de scrimă ,
In cadrul pregătirilor pe care le fac 

în vederea participării la campionatele 
mondiale ce vor avea loc între 14—26 
iulie la Budapesta, scrimerii noștri 
rnntași vor susține sîmbăiă și dumi

nică la Arad un concurs de verificare 
și selecție. In afara componeniilor lo
tului R.P.R., Federația Romînă de 
Scrimă a nia.i invitat la concursul de 
la Arad o serie de trăgători valoroși. 
Astfel, la floretă femei vor participa : 
Olga Orban, Maria Vicol, Eugenia 
Tărăngoitt, Ecaterina Orb-Lazăr, Vale
ria Iziittnian, Iudith Kabdebo, Lidia 
Gribb, Denis Uray; floretă bărbați: 
Olănescu, Zilahv, Poenarti, Drîmbă, 
Molony, Boga, Paisie ; sabie : Mustață, 
Pelnntș, Szantho, Szantay, Rohony, 
Culcea, Szabo, Aruș ; spadă: Stelian. 
Baia, Thcimeiner. Hatikler, Gurath, 
Dobrescti, Brtija, Lăudoiu.

Concursul de verificare și selecție se 
va desfășura tur-retur.'

8 p; 4. 
p; 5. C. 
500 cmc: 
p; 2.

p; 3. M.
4. ' '

. ; 5.
PI.) 4 p. 750 cmc ataș: 1. M. Dă- 
nescu 4- C. Udrescu (G.C.A.) 16
p; 2. E. Keresteș + Pokorsky (CC.A.) 
10 p ; 3. I. Ionescu 4- S. Ștelan (Di
namo) 6 p. 350 cmc curse: 1. Gh. 
Ion (C.C.A.) 16 p; 2. V. Szabo (Di
namo) 9 p; 3. Gr. Bereny (Meta“ 
lul) 8 p; 4. 
Iul) 6 p; 5.
5 p. 500 cmc 
lcscu (C.C.A.) 
cea (C.C.A.) 
(C.C.A.) 8
(C.C.A.) 3 puncte.

Faza a 111-a — ultima — 
pibnatului republican de viteză 
circuit se va desfășura la 12 iulie.

St. I anco viei (Meta- 
D. Niculici_ (Voința) 
curse :
16 p;

PI
4.

12 
P:

1.. Gh. Voicu-
2. G.
3. I.

AL

1. 
P:
3.
4. 
p;

Atormo- 
Buchner 
Dănescti

a cam- 
pe

Maestrul sportului Alexandru Andrei, în plin efort.
Miercuri seara, după desfășurarea oană a R.D. Germane, Motor Jena 

primelor trei schimburi, popicarii de și se părea că var câștiga partida de
ja combirtata „Recolta-Voința" condu- . tașat Dar, joi după-amiază, cînd s-au 
ceau cu o apreciabilă diferență (100 reluat întrecerile, a fost suficient ca 
p.d.) în. întâlnirea cu echipa campi- cel de al patrulea jucător al echipei

Categoria B la baschet
Campionatul categoriei B la baschet 
continuat eu jocurile etapei a XlV-a.

Vasillu, gazdele au jucat foarte slab, 
iar arbitrajul inegal at cuplului Negu- 
lescu-Popescu (Buc.) a dezavantajat 
echipa ieșeană în momentele decisive 
ale partidei, fapt care a înlesnit ju
cătorilor din Rădăuți obținerea unei

a continuat cu jocurile etapei a XlV-a. 
In seri3 1, Steagul roșu C>r. Stalin a 
obținut o nouă victorie categorică în 
meciul cu Sănătatea Roșiori de Vede 
(111—46), care-i mărește considera
bil șansele pentru calificarea în rîn .victotii neașteptate, 
dul echipelor din prima categorie. Vic
torii scontate au obținut în această 
etapă și Echipele Știința Craiova 
(77—32 cu Farul Constanța) și Poli
tehnica Or. StaTin (59—50 cu Voința 
Rm. Vî.lcea). Un rezultat surprinzător 
a fost înregistrat în partida C.S.AÎ.S. 
Iași-C.S.AL Rădăuți. După cum ne 
relatează corespondentul nostru G1l

Hocheiul nostru pe iarbă se află în 
preajma unor înlîlniri internaționale 
deosebit de importante.

Astfel, între 17 și 24 iulie, repre
zentativa R.P. Romîne va susține pa
tru întîlniri în R.D. Germană și în 
R.P. Polonă.

Programul acestor jocuri este urmă
torul :

— 17 iulie, la Wittemberg: R. P. 
Română — R.D. Germană ;

— 19 iulie, la Berlin: Selecționata 
București — Selecționata Berlin ;

— 22 iulie, la Bydgoszcz : R.P. Ro- 
Mnă — R.P. Polona ;

— 24 iulie, la Varșovia : Selecționata 
de tineret a R.P.R. — Selecționata 
de tineret a R.P. Polone.

In vederea acestor întîlniri, federația 
de specialitate a alcătuit un lot com
pus din 19 jucători, care s-au relevat 
de-a lungul jocurilor susținute în ca
drul campionatului republican.

Antrenamentele lotului sînt conduse 
de către antrenorii E. Wilk și A. O- 
dodiian, iar pregătirile au început de 
mai multă vreme după un plan de 
antrenament judicios alcătuit și apro
bat de federație.

In oadrul pregătirilor, antrenorii își 
îndreaptă atenția în mod special — 
pe plan tactic — în direcția omoge
nizării echipei și imprimării unei con- 

. cepții tactice de joc potrivite fiecărei 
întîlniri, iar pe plan tehnic către îm
bunătățirea unor procedee tehnice ca; 

. oprirea mingii, împingeri, trasul la 
poartă, pase din mișcare, centrări 

t de pe extreme etc.
, In continuarea pregătirilor, Iotul 

R.P. Romine va susține o serie de în- 
! tîlniri de verificare. Primul joc din 

această serie de întîlniri, lotul R.P. 
Române îl va susține duminică pe 
terenul III din parcul „23 August", 
la orele 18, în campania unei com
binate bucureștene. _ __

In seria a II-a, lupta pentru primul 
loc este încă departe de a fi clarifi
cată. Principalele competitoare, Con
structorul Cluj și Progresul Buc. ju
când în deplasare, au obținut victorii 
prețioase în dauna Voinței Tg. Mureș 
— 69—52 (34—31) — și respectiv
Rapid Cluj —44—38 (30—18). Iatăce- 
Jelalte rezultate ale etapei : seria I : 
Steagul roșu Or. Stalin-Sănătatea Ro
șiori de Vede 111—46 (46—24);
Știința Craiova-Farttl Constanța 
77—32 (33—18); Politehnica Or. Sta- 
lin-Voința Rm. Vîlcea 59—50.(27—31); 
C.S.M.S. Iași-C.S.M. Rădăuți 52-55 
(24—29) ; C.S.A. Baeăti-Petttliil 
Ploești 61—59 (29—27). Seria a II-a: 
Voința Oradea-Mitreșul Deva 55—53 

Sibiu-Voința 
11); Medicina

2. Progresul București T4 13 0 1 839:643 40
3. Voința Tg.-M. 14 8 0 6 863:823 30
4. Voința Oradea 14 7 1’ 6 7Ge:7â5 29
5. Strungul Arad 14 6 0 8 749:760 26
6. Voința S. Mare 14 6 0 8 713:781 26
7. Rapid- Cluj 14 5 0 9 685:8»0S 24
8. Medicina Tim. 14 3 2 9 638:844 ,22
9. Mureșul Deva ?4 4 0 10 718:875 22

10. Luceafărul Sibiu 14 3 1 10 724.635 21

bucureștene, Dumitru Anghel, să aibă 
o cădere surprinzătoare pentru ca 
partida să se echilibreze. Tînărul Du
mitru Angliei, lipsit da experiența me
ciurilor importante, nu a reușit să-și 
stăpînească emotivitatea, din care cau
ză nu și-a regăsit nici un moment 
ritmul de joc, fiind întrecut de ad
versarul său, Hentz Fredersdorf, la o 
diferență de- 92 puncte. In acel mo
ment, combinata nu mai avea decît 
un avans de 8 p.d. In penultimul 
schimb al partidei, cînd au evoluat 
pe pistă «maestrul sportului Alexandru 
Andrei și campionul R.D. Germane Ost 
Br&Jtigam, spectatorii au palpitat a- 
proape la fiecare lansare. După 100 
bile mixte, Alexandru Andrei reușise 
să-și depășească adversarul numai cu 
8 p. In manșa a II-a însă, popicarul 
bucureștean a dovedit o mai bună 
precizie în lansarea bilei la „plin" 
și astfel, la capătul celor 200 lovituri, 
l-a întrecut pe Brâutigam cu 23 p.d.

In ultima pereche, Traian Mihailes- 
cu și Gerhard Grohs au „«tiers" tin 
timp de la egail Ia egal, pentru ca 
spre sfîrșitul celor 200 bile mixte spor
tivul român să rezolve în mod favo
rabil o scrie de poziții grele la „izo
late" și să mărească avantajul forma
ției sale la 54 puncte. Scor final: 
4718—4664 p.d. pentru combinata Re
colta-Voința. Arbitrul. Petre Condei s- 
cu a condus următoarele formații ; 
COMBINATA: P. ’ Moisescu (830), 
Gh. Scurtu (768), L. Bejan (815), D. 
Angheit (711), A. Andrei (773), Tr. 
Mihăilescu (821); MOTOR JENA: W. 
Franke (741), R. Muller (805), S. 
Ferge (767), H. Fredersdorf (803), O. 
Brâutigam (750), G. Grohs (798).

Motor Jena întîlnește azi și mîine 
la Ploești, echipa Petrolul din loca
litate.

TR. IOANIȚESCU

w ■

Dino I învingătoare în pioha de urmănre
Duminică după-amiază incep finalele campionatelor republicane 

de ciclism pe pistă —•

(23—25) ; Luceafărul 
Satu Atare 56—42 (25- 
Tim-Strungul Arad 51—66,

SERIA I*.

1. St. roșii Or. St.
2. Știința Craiova
3. Petrolul Ploești
4. Farul Constanța
5. C.S.M.S. Rădăuți

6. C.S.M.S. Iași
7. C.S.A, Bacău
a. Polit. Or. Stelei
9. Sănăt Roș. de

i o
.’ o
I o
J o 
» o
5 0

> 0
I 0

5
5

14
14
14
14

13
14

Vede
13

14 3 
Stalin

40 
o 11 
are

40
36
=2

23
23

21
20

s wi-.m 
717:1063 
un punct

10. Voința Rm.-V
Politehnica Or.

mai puțin în clasament deoarece a pier
dut un meci prin neprezentare

SERIA a II-a:

|L Construct. Cluj la.13 0 1 40

Aminate din cauza ploii, campiona
tele Capitalei de ciclism pe pistă aii 
continuat vineri după-amiază cu des
fășurarea probei de urmărire pe echi
pe’ (4.000 ni).. Lupta pentru cuceri
rea titlului și ■pentru realizarea unor 
performanțe bune a fost dîrză chiar 
de la început. încă din serii s-a pu
tut vedea că protagonistele întrecerii 
sînt formațiile prime ale cluburilor 
sportive Dinamo și C.C.A. Militarii 
reușesc în compania formației secun
de a clubului Dinamo timpul de 
5:00,2, iar dinamoviștii — concurînd 
fără adversar (au fost doar 7 echi
pe) — realizează 5:00,8. Au fost eli
minate formațiile C.P.B., Victoria și 
Voința. In semifinale, Dinamo I eli
mină pe C.C.A. II și îmbunătățește 
performanța zilei coborînd sub cinci 
minute : 4:59,8.

C.C.A., deși întrece ușor pe Dina
mo II, obține un timp mai slab: 
5:04,3. Astfel, în finală se întîlnesc 
formațiile Dinamo I și C.C.A. I. Fi
rește, formația C.C.A. pleca favorită 
în această întrecere. Cu toate aces
tea, chiar din primele ture disputa 
este foarte încordată. Lupta se des-

egalității pînă 
cînd D. Stan 

(C.C.A.) se pierde de colegii săi 
echipă și dinamoviștii' obțin un 
vantaj pe care-1 măresc treptat, 
final, Dinamo 1 realizează timpul 
4:55,8 — la 5/10 sec. de recordul 
rii și cucerește astfel titlul de cam
pioană a Capitalei. Finalistele au în
trebuințat următoarele formații:

Dinamo 1 : Gh. Olcișcă, I. Cosma, 
G. Moiceanu, Aurel Șelaru.

C.C.A. I: lon.Vasile, Gh. Radulescu, 
C. Dumitrescu, D. Stan.

Proba de semifond din cadrul cam
pionatelor Capitalei se va desfășura 
duminică după-amiază,

★
Velodromul Dinamo va 

cepînd de duminică ora 
campionatelor republicane 
pe pistă. Programul primei zile este 
următorul: viteză (seniori și juniori), 
urmărire individuală (fete) — pentru 
campionatele republicane; semifond — 
campionatul Capitalei și 1.000 m cu 
start de pe loc, concurs republican, 
pentru alergătorii de cat. a IlI-a și 
neclasificați. — h. n. —

fiișoară sub seninul 
în turul al V-lea,

de 
a-
Iri 
de 

jă-

găzdui, în-
16, finalele 
de ciclism



SĂ ÎNCETEZE prigoana 
împotriva lui manolis GLEZOS I

JOCURI PASIONANTE, DE ÎNALT NIVEL, IN TURNEUL

i Faptul că eroul național al Greciei, 
Manolis Glezos, este acuzat — la or
dinele dușmanilor țării sale — de „spi
onaj" este o jignire nemaipomenită 
adusă demnității naționale a poporului 
grec.

Asupra toi Manolis Glezos, partici
pant de frunte la mișcarea de rezis
tență din timpul ocupației fasciste, 
condamnat la moarte în anul 1944 din 
ordinul lui Hitler, acel care prin 
pilda sa de curaj și sacrificiu a îm
bărbătat la luptă poporul grec, din 
nou plutește aripa mlorții. Dușmanii 
poporului grec, acei care împing spre 
înarmare cu arma atomică și rachetă 
țara cu o veche cultură, nu văd cu ochi 
buni lupta lui Glezos pentru pace, li
bertate și democrație. Acesta-i adevă
rul pentru care patriotului și luptăto
rului pentru libertate i s-a înscenat

odiosul proces. Acesta-i motivul pentru•• 
care este prigonit 1 I ’

Glezos trebuie să fie eliberat! Eroul-- 
național al poporului grec, care cu" 
riscul vieții sale a dat jos steagul .nedumeriți, unii chiar nemulțumiți da 
fascist de pe Aerobe, minunatul ;;ritmul lent imprimat de romîni în me-
patriot și ziarist progresist de frunte - ►ciul cu R. P. Chineză. Răspunsul la 
care a rămas necl.’ntit îin lupta pe-n-"‘această „nedumerire**  l-a dat V. Sola- « . . • « • « > > i t . * _ « ZT i m i r-i < * I < 11 o rs 41- r» ♦* n 1 T i Ia O

fascist de pe Acropole

INTERNAT» NAL DE VOLEI DIN
(Urmare din pag. 1)

tru dreptate și libertate, trebuie să "ghin, cunoscutul antrenor al voleiba- 
se întoarcă în mijlocul familiei sale.-•liștilor din echipa Moscovei: „Este

Ca sportiv al patriei mele, mă ală-I 
tur din tot sufletul milioanelor de oa--- 
meni care cer cu hotărîre libertate și" 
viață lui Manolis Glezos. Să înceteze" 
prigoana împotriva lui Glezos I Jos" 
mîinile de pe eroul național al poporu--- 
lui grec !

ȘTEFAN ROMAN 
maestru emerit al sportului

CAPITALĂ
n-au scăpat nici o secvență din fil
mul meciului, trăgînd învățăminte.

Cu ochii la această partidă atît de 
atrăgătoare, dar cu gîndul la meciul 
lor de a doua zi, Doina Vințan (în 
acea dimineață trecuse cu succes a 
doua probă a examenului de stat la 
l.C.F.) și Elena Simionescu, alături

Sute de ziariști din Capitală s-au 
întrunit joi după-amiază în sala de 
marmură a Combinatului poligrafic 
„Casa Scânteii" pentru a cere pune
rea rreîntîrziată în libertate a eroului 
național al Greciei, Manolis Glezos.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Teodor Marinescu, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă, 
director general a.1 Agenției Romîne 
de Presă.

A luat cuvîntul tov. Mircea Radu
lescu, redactor șef al ziarului Româ
nia Liberă, oare a spus printre altele: 
„Peste o săptămînă va avea loc în 
fața tribunalului militar din Atena 
procesul lui Manolis Glezos.

Faptul că va fi judecat ne baza fai
moasei legi 375, cu care dictatura fas
cistă a lui Metaxaș a vrut să în- 
genunche cu ani în urmă Grecia, 
pune în mare pericol viața înflăcăra- 
tului luptător pentru progres și pace. 
Omenirea întreagă refuză să conceapă 
ca Manolis Glezos, care cu prețul 
vieții sale a înscris fapte de un eroism 
legendar în lupta pentru libertate a 
poporului grec, să fie privat astăzi de 
libertate în însăsi patria s*  dragă 
căreia i-a dăruit întreaga sa viață".

In continuare a vorbit tov. D. 
Popescu, redactor șef al ziarului 
„S-int-in tineretului". Vorbitorul a 
relevat printre altele, că deferirea lui 
M nolis Glezos unui tribunal militar, 
fapt care creează pericolul condamnării 
la moarte a cunoscutului luptător an
tifascist, apărător al libertăților demo
cratice. constituie un plan monstruos 
ce ^sfidează toate principiile justiției.

Luînd cuvîntul tov. George Ivașcu, 
vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor din 
R.P. Romînă, redactor șef a.l revistei 
„Contemporanul", a arătat că din no
iembrie anul trecut de cînd Manolis 
Glezos a fost întemnițat au sosit din 
Grecia vești din ce în ce mai ’alar
mante. Opinia publică mondială cbnsi-. 
deră arestarea eroului național al-- 
poporului grec o jignire adusă con-" 
științei umane, noțiunii de libertate.-- 
noțiunii de democrație. "

Pretutindeni în lume unde există o., 
conștiință dornică de libertate, o con
știință vrednică de acest nume se 
exprima astazi md.gnarea impotriivai< jocului iute, plin de vi
acestei samavolnicii, împotriva uneiȚ ■ 1
îngrozitoare perspective. Manolis Qle- 
zos 'este amenințat cu moartea. Ne 
ridicăm cu toată hotărârea în apăra
rea vieții lui. Nu există cuvinte pen- 
t"u a putea arăta întreaga noastră., 
îngrijorare pentru ceea ce se pregă-" 
tește unui confrate, eroul național al.. 
Greciei, cel care a smuls steagul ur-" 
giei fasciste de pe Acropole. T 
un asemenea om trebuie să strigăm-■'

Blocajul lui Miculescu și Drăgan a „stopat' 
chinez Lin llan-zu. (Fază din meciul R. P. Pomină —

-■vorba de o tactică foarte bună. Nli
niai cu o schimbare a ritmului poți 

vioiciu
ne și de neprevăzut al chinezilor. Deci 
publicul bucureștean n-are de ce fi 

"nemulțumit: si voleiul își are legile 
"lui..." ’

“ acțiunea jucătorului
- R. P. Chineză 3— 

(Foto V. Bageac) 
debutante, aveau emo- 
primului joc în echipa

„Ne vom strădui să

Intre entuziasm țl emoție

Partida 
Pentmfin‘erets
, . w T p tr-wof

un useineueu uni ncuuec aa aun'aui'r ... , „„..1 •
să se audă Ia Atena: „Libertate lui"™line a,e p- Po’on.« Ș< ^lm 
Manolis G'pzds 1“ ..Moscova, care a revenit primei for-

In încheiere tov. N. Morarii, mem-"™*!.  capătul unei întreceri spor-
brif în Biroul de conducere al Uniu-"^ de ‘oat.a Aproape

re.--doua ore de joc palpitant ca evoluție 
azî“"a scorului, în care acțiunile viguroase 

a dat citire textului Unei telegrame”la fileu, alternînd cu mingi „scoase" 
adresate CRrganizației Internaționale a "țn ultima fracțiune de secundă, au 

"abundat. Spectatorii aproape că n-au 
"avut răgaz șă răsufle. Sub ochii lor 
"sa desfășura o adevărată lecție de 
■•volei. Ca eleve, conștiincioase, corn- 
•Oponentele lotului nostru reprezentativ

care a stîrnit un deosebit 
a cules nenumărate aplauze 

A fost aceea dintre selecționatele mas-

Manolis G'ezcus
In încheiere tov. N. Morarii, mem-

nii Ziariștilor din R.P. Romînă, re
dactor șef al revistei „Romînia

Ziariștilor.
Textul telegramei a fost aprobat în 

unanimitate de cei prezenți.

(Agerpres.)

de celelalte 
țiile ineren-te 
reprezentativă, 
fim la înălțimea încrederii care ni s-a 
acordat", ne-au spus ele.

Așa este în sport; entuziasmul și 
emoția se întâlnesc deseori.
Cea mai reușită zi a întrecerilor...

Nu exagerăm cînd facem această a- 
firmație. Vineri itupă-amiază, terenul 
central din -incinta patinoarului „23 
August" ca și celelalte două alătura
te au cunoscut o mare afluență de 
public. Programul se anunța deosebit 
de spectaculos și începutul .meciurilor, 
a pus pe spectatori într-o grea dile
mă : ce îițîlni.re să urmărească. Să 
admire mai întîi înalta valoare a ju
cătoarelor din Moscova, care luaseră 
un set la zero echipei feminine a R. 
P. Ungare, să aplaude din toată inima 
pe acrobaticii jucători chinezi, care

Concursul international de pentatlon modern
de la Moscova

Echipa R. P. Romine s-a c’asat pe locul tre", iar Dumitru
MOSCOVA 3 (prin telefon). Ba

zinul din parcul Lujniki a găzduit 
joi întrecerile de. notație din cadrul 
concursului internațional de pentatlon 
modern. Primul s-a clasat Deriughin 
(R.S.S. Ucraineană) cu 1.065.p, urinat 
de gruzinul . Pevțov cu 1.000 m. 
Concurenții romîni au realizat urmă
toarele punctaje: Ionescu 940' p;
Țintea 925 p Croitorii — individual

— 885 p și Roman 865 p. Întrecerea 
a fost cîștigată, pe echipe, de fcîrma- 
ția R.S.S. - Ucraineană cu 2.990 p. 
Locurile următoare ale clasamentului 
au revenit: R.S.S. Gruzină- 2.815 p; 
R.P. Romînă 2.750 p; R.S.F.S.R. I 
2.655 p; R.D. : Germană 2.590 p.

Ultima probă, cursa de cros 
—șfășurat : viijeri- dimineață pe
frumos traseu pe „Colinele lui Lenin". 
Victoria a revenit concurentului Albșev
schi (R.S.F.S.R, I) , cu 1.141 p. El a 
fost urmat de Macheev (R.S.F.S.R. II) 
1.138 p și Tuleakov -(R.S.F.S.R. I) 
1.072. Reprezentanții noștri au ob
ținut următoarele punctaje: Roman 
892 p; Țintea 865 p și Ionescu 811 p.

s-a
un

reușeau să obțină două seturi la repre-' 
zentativa R. Cehoslovace, campioana 
lumii, sau să urmărească partidele 
voleibaliștilor romîni, desfășurate pe 
podium. Desigur cei mai mulți au pre-, 
ferat să asiste la aceste ultime între
ceri și n-au regretat. Tînăra formație 
feminină a R. P. Romîne era cît pe 
ce să învingă redutabila selecționată 
a R. Cehoslovace, iar voleibaliștii noș-

PROGRAMUL DE AZI...

Patinoarul artificial „23 August", 
teren 1, de la ora 17 : R. Cehoslovacă
— R. P. Chineză (f) ; R. P. Romînă 
I — R. P. Ungară (m) ; R. Ceho
slovacă — R. P. Polonă (m).

Tereff II, de la ora 16.30 : Moscova
— R.P. Romînă (f); R.P. Polonă

— R. P. Ungară
Teren III, ora 

tineret — R. P.

(D.
18: R.

Chineză

MIINE

P. Pomină 
(m).

August'1 te-.23
P. Polonă —

P. Ungară —■ 
Moscova —

16.30 : Mva-

Patinoarul artificial 
ren I, de la ora 17: R. 
R. Cehoslovacă (f) ; R. 
R. Cehoslovacă (m) ; 
R. P. Romînă I Im).

Teren II, de la ora
cova — R. P. Chineză (f) ; R. P. Un
gară — R. P. Romînă (f).

Teren III, ora 18 : R. P. Polonă — 
R. P. Romînă tineret (m).

In caz de timp nefavorabil, meciu
rile se vor disputa în zilele respective 
la sala Floreasca (cele de pe tere
nul I) și la sala Dinamo (cele de pe 
terenurile II și III) 
ora 17.

începînd de la 1

a treia victorie 
aceasta în fața 
în formă echipe 

“ P. Po-

tri au reușit cea de 
consecutivă, de data 
uneia dintre cele mai 
masculine, reprezentativa R. 
lone, făcînd 9 puncte în șir în cel de 
al 5-lea set: de la 6—12 la 15—121

CLASAMENTUL ECHIPELOR
MASCULINE

1. R. P. Română
2. R. Cehoslovacă
3-4. R. P. Polonă
3-4. Moscova
5. R. P. Chineză
6. R. P. Ungară
7. R. P. R. tineret

3
2
3
3
3
2
2

3
2
2
2
0
0
0

0
0
1
1

3
2
2

9:2
6:3
8:6
8:6
4:9
2:6
J:6

3
2
2
2
0
0
0 •

Spoirtivii sovietici 
Ia Festivalul de la Viena

La cea de a VlI-a ediție a Jocu
rilor Sportive din cadrul Festivalului 
Mondial al Tineretului care va avea 
loc la Viena între 26 iulie și 4 au
gust, sportivii sovietici vor fi repre
zentat*  de o serie de sportivi frun
tași, campioni și recordmani mondiali 
și europeni. La turneul de box vor 
participa 6 sportivi din U.R.S.S. : 
Grigoriev (cat. cocoș), Safronov (cat. 
pană), Ergliibarian (semimijlocîe), 
Sobolev (mijlocie ușoară), Satkov 
(mijlocie) și Abramov (grea). Un nu
măr de 15 atleti sovietici vor lua de 
asemenea startul la Viena. Printre 
aceștia se află recordmana mondială 
la aruncarea greutății, Tamara Press, 
săritoarea în înălțime Taisia Cencik, 
sprinterele Vera Krepkina și Maria It- 
kina, proaspătul recordman european 
la săritura în lungime Igor Ter Ova- 
nesian, fostul recordman mondial la 
triplu salt Oleg Riahovski, săritorul 
fn înălțime Igor Kașkarov, sprinterul 
Eduard Ozolin și alții.

Cu un interes deosebit este așteptat 
turneul de fotbal. Ia care sport'v'i 
•sovietici vor fi reprezentati de că're 
campioana U.R.S.Ș. Spartak Moscova.

Țintea a
Iată acum 

concursului 
tlon modern 
VIDUAL: 1. 
neană) 
(R.S.F.S.R. I) 4.692 p ; 3. Murantev 

-----  ' D-tru 
_> 1....9. 

(R.P. Romînă) 4.265 p ;...
Roman (R.P. Romînă) 

ECHIPE: 1. R.S.F.S.R. I 
Tuleakov, Albșevschi) 
R.S.S. Gruzină 13.275 p;

Romînă 12.970 p; 4.

ocupat locul patru 
clasamentele generale ale 
internațional de penta- 
de la Moscova: INDI- 
Deriughin (R.S.S. Ucrai- 

4.764 p; 2. Tuleakov

(R.S.S. Gruzină) 4.627 p ; 4. 1 
Țintea (R.P. Romînă) 4.583 p

; Dan Ionescu ' “ ............. ..
13. Wilhelm
4.122 p ; PE
(Ciuvilin,
13.546 p; 2.
3. R. P.
R.S.F.S.R II 12.523 p.; 5. R. D. Ger
mană 12.416 p.; 6. R.S.S. Ucraineană 
12.204 p.; 7. R. P. Polonă 10.388 p.

Campionatu! republican pe echipe, 
faza oraș București se află în plină 
desfășurare. Azi și mîine sînt progra
mate întîlnirile celei de a treia etape: 
Dinamo-Știința (teren Dinamo) ; Con
structorul-C.C.A. I (teren centrul de 
antrenament nr. 2); Progresul-C.C A. 11 
(teren Progresul). Jocurile încep azi 
de la ora 15, iar mîine de la ora 8,30 
și de la ora 15.

★
Cele șapte terenuri de la centrul 

de antrenament nr. 2 din Capitală sînt 
de miercuri ..teatrul" unor întreceri 
deosebit de interesante la care iau 
parte peste 200 de copii, băieți si fete, 
membri ai asociațiilor și cluburilor 
sportive bucureștene și ai centrelor de 
tenis pentru copii din Capitală. Con
cursul se va termina duminică și el a 
reunit la „start" jucători și jucătoare 
împărtiți pe patru categorii de vîrstă: 
11-12, 13-14, 15-16 și 17-18 ani. Pînă 
acum au ieșit în evidență o serie de 
elemente talentate și cu frumoase pers
pective ca Maria Puricescu, Eugenia 
Voinescu, Mihaela Mihu, Boaghe, Ba-

me. Emil Niculescu, Șerban Stănescii, 
Mihai Rusu, Gh. Malarciuc, Dron, 
Popovici, N. Fătu.

Competiția continuă 
pe aceleași terenuri, 
la ora 8 și de la ora

astăzi și mîine 
cu începere da 
15,30.

• LA 1 IULIE a avut loc la Kiev 
deschiderea oficială a meciului de șah 
dintre echipele reprezentative ale 
U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia. Intîl- 
nire-a se dispută la 10 mese în 4 
ture.

După prima zi echipa sovietică con
duci cu 4-3 (3 partide întrerupte). 
In cursul acestei runde Petrosian l-a 
întrecut pe Matanovici iar Gligorici 
a dispus de Smîslov.

• IN PRIMUL MECI DE FOTBAL 
pentru calificarea în turneul olimpic 
Danemarca a învins Norvegia cu 
2-0. Returul va avea loc la 13 sep
tembrie, la Oslo.
• A OPTA ETAPA A TURULUI 

CICLIST AL FRANȚEI, La Rochelle- 
Bordeaux (201 km) a revenit france
zului Dejouhannat. care a parcurs 
distanța în 4 h 53’ 16 ”, cu o medie 
orară de 41,220 km. Pe locurile ur
mătoare : francezul Stablinski și ir
landezul Elliot. In clasamentul general

De p^tejiotare 
continuă să conducă Cazala (Franța), 
urmat la 1 min. și 27 sec. de Gaut
hier și la 2 sec. de Anaert

• IN U.R.S.S. a fost introdusă de 
curînd- o nouă ramură sportivă — 
tirul cu arcul. Prima competiție ofi
cială a avut loc în orașul Lvov, iar 
cea de-a doua se va desfășura în 
luna august în cadrul Spartachiadei 
popoarelor din U.R.S.S. Tirul cu 
arcul este practicat îndeosebi de spor
tivii din R.S.S. Gruzină, R.S.F.S. 
Rusă și R.S.S. Ucraineană.

• FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA 
DE AVIAȚIE (F.A.I.) a omologat 6 
noi recorduri mondiale stabilite în 
ultimul timp de sportivii sovietici. A 
fost omologat recordul stabilit de e- 
chipajul condus de Vladimir Kokinski

care în luna noiembrie 1958, pe un 
avion de pasageri II—18, s-a ridicat 
la altitudinea de 12.471 m cu o greu
tate de 15 tone. Vechiul record mon
dial deținut de americanul Barren era 
de 12.046 m. Celelalte recorduri omo
logate au fost stabilite la parașutism 
și elicoptere.

• DUPĂ TERMINAREA TURNE
ULUI în U.R.S.S., echipa selecționată 
de lupte libere a S.U.A. a plecat în 
R.P. Polonă. In primul meci disputat 
miercuri la Varșovia echipa americană 
a întîlnit formația R.P. Polone. Lup
tătorii 'polonezi au obținut victoria cu 
scorul de ă'/s—3’/2.

• IN CONTINUAREA TURNEULUI 
pe care-1 întreprinde în R.P. Chineza 
echipa selecționată secundă de fotbal 
a R.P. Bulgaria a jucat 
echipa Armatei populare 
„1 August". Fotbaliștii 
terminat învingători 
de 1-0 (0-0). A marcat

la Pekin cu 
de eliberare 
bulgari au 

cu scorul 
Koțev.

Concursul de iahting 
de la Warnemiinde o
WARNEMUNDE 3 (prin telefon).—4 ț

In localitate au început întrecerile 
unei mari regate internaționale 'de ■ 
iahting, la care participă veliști din 
R.D.G., U.R.S.S., R. P. Romînă,
R.P. Polonă și R.F. Germană. Prima ■ 
regată, desfășurată miercuri, a fost 
influențată de o furtună puternică 
(vînt de tăria 6—7), ceea ce a pro
vocat numeroase abandonuri și rls- 
turnări. Astfel, la clasa F.D. („olan
dezul zburător") din 36 de echipaje 
numai 14 au absolvit traseul. Locul I 
a fost ocupat da concurentul Re»- 
wann (R.D.G.). Reprezentanții noștri 
Costescu—Petrescu au terminat pe 
locul 14, iar Milio Tașcu—M. Saghin 
au abandonat în această regată. 
Furtuna puternică a provocat dificul
tăți foarte mari și celor 44 pârtiei- 
panți de la clasa fiftn, dintre care nu
mai 10 au terminat regata. Printre 
cei care n-au absolvit parcursul se 
află și concurenții noștri Puiu Mânu 
și Petre Purcea (ultimul s-a răstur
nat în turul 3).

La clasa „star", în regata de 
miercuri locul 1 a fost ocupat de Pi- 
neghin (U.R.S.S.) iar reprezentanții 
noștri Ion Naum—Paul Romașan s-au 
clasat pe locul 4 din 10 echipaje. Joi, 
din cauza furtunii, regatele au fost 
suspendate, ele reluîndu-se' de-abia 
vineri și numai la clasele mari, mai re
zistente la vînt de asemenea tărie. In 
cea de a doua regată la star repre- 
— _ venft locul 6

randa ruptă) dar 
4 în clasamentul 
regate.
înceta, întrecerile

zentanții noștri au 
(fără „foc" și cu. 
își păstrează locul 
general după două 

Dacă furtuna va 
continuă sîmbătă.

cț a o administrația: București, str. v*si!e  Conta nr 16. telefon 11.79.73 — 74—76. Nr i — 2 STAS 3152. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25 
Abonamentele se iac la oficiile poștale prin lactoru poștali și diluzorii voluntari din întreprinderi •
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