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{Printre sportivii de la „Electrofar“
r*  > Seară de seară, reclamele cu neon

<■■■•» Kțj lămpile fluorescente ce le întîlnești
Ala tot pasul dau Capitalei un farmec 
wdeosebft. Bucureștiul devine tot mai 

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romiriâ de multe ori v.ați în_.
... trebat cum muncesc maiștrii dibaci ai 

25 banic^rrae^ luminoase, făuritorii becurilor 
..................... 1 electrice și ai primelor produse fluo- 
——1/ rescente romînești? Vă satisfacem cu- 

Jriozitateji și vi-i prezentăm pe cei mai
< harnici dintre ei, muncitorii de la 
Y.ELECTROFAR".
C La prima vedere, micuța fabrică de 
'I pe Șoseaua Basarab trece aproape ne- 
xobservată. Dacă-i pășești pragul, ceea
✓ ce te surprinde încă de la început este 
illiniștea neobișnuită ce domnește în
✓ principalele ei secții. Privindu-i cum 
,1 muncesc — cu migală și atenție — pe 
/ acești tineri în halate albe, îți dai 
}seama că fabrica este în întregul ei 
Cun adevărat laborator.

, S In vizita noastră prin fabrică ne în-
stat PJntru. burse pentru elevii și studen- ✓ soțește Apostol Pantelimon, președin- 

*.. „„j * i /fele asociației sportive. Explicațiile ce
Ani le dă privesc deocamdată numai
✓ producția. Sîntem în secția „spirali-
< zare electrozi", una din secțiile 
’„cheie*  ale fabricii. Printre altele a-
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HOTARIRE A
plenarei C. C al P. M. R

din 13-14 iulie 1959
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn în 

plenara lărgită din 13—14 iulie 1959 aprobînd raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu pri
vire la realizarea sarcinilor trasate de Congresul al II-lea 
al P.M.R. în domeniul dezvoltării economiei naționale și 
creșterii bunăstării oamenilor muncii, precum și propu
nerile de noi măsuri pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului muncitor,

HOTĂRĂȘTE:
1. Majorarea salariilor tarifare ale tuturor categoriilor 

de salariați, scutirea de impozit a salariilor pînă la 500 
lei lunar și reducerea impozitului pe salariile pînă la 
1.500 lei lunar.

Majorarea salariilor tarifare ale muncitorilor în me- 
dk .a 10 la sută, diferențiat pe ramuri și categorii de 
calificare; împreună cu reducerea impozitului pe salarii, 
creșterea salariului net va fi de 14 la sută.

Se va asigura o creștere mai însemnată a salariului net 
la categoriile inferioare de salarizare, creștere care va 
atinge 20—23 la sută.

împreună cu îmbunătățirea salarizării efectuată în anii 
1957—1958, nivelul veniturilor nete provenite din salarii 
ale muncitorilor va crește în medie cu 34 la sută față de 
1956.

b) Salariile tarifare ale maiștrilor se vor majora cu 20 
ia sută în medie.

c) Se vor majora cu 8 la sută în medie, diferențiat, pe 
ramuri și funcțiuni, salariile personalului tehnic-ingine- 
resc și administrativ din unitățile productive, precum și 
ale lucrătorilor din aparatul de stat și din unitățile bu
getare. Prin reducerea impozitului pe . salarii, creșterea 
salariului net va fi în medie de cca 11 la sută, procentul 
de majorare fiind mai accentuat pentru categoriile infe
rioare de salarizare a căror creștere depășește 20 la sută.

d) Salariile personalului operativ din comerțul so- 
'■’’’ist se vor majora în medie cu circa 18 la sută. Im-

nă cu reducerea impozitului pe salarii, urcarea me
me a salariilor lucrătorilor din comerț va fi de peste 20 
la sută, iar a categoriilor inferioare de salarizare, de a- 
proape 30 la sută.

e) Salariile tarifare ale învățătorilor și profesorilor din 
fnvățămintul general, profesional și tehnic se vor majora 
în medie cu 24 la sută, la unele categorii procentul de 
creștere ajungînd la peste 35 la sută.

Ținînd seama și de reducerea impozitului pe salarii 
învățătorii și profesorii vor obține o creștere a veniturilor 
din salarii în medie cu 30 la sută, pentru unele categorii 
procentul de creștere fiind de peste 40 la sută.

f) Soldele cadrelor Ministerului Forțelor Armate și Mi
nisterului Afacerilor Interne se vor majora, după cum 
urmează :

Soldele ofițerilor și generalilor din Ministerul Forțelor 
Armate cu 20 pînă la 22 la sută.

Soldele ofițerilor și generalilor din trupele Ministeru
lui Afacerilor Interne, aparatul de securitate, miliție și 
unități asimilate cu 15 pînă la 20 la sută.

Soldele subofițerilor de front, tehnici și de serviciu 
cu 15 piuă la 20 la sută.

Se introduce solda de grad și pentru subofițeri, reali- 
zîndu-se astfel un sistem unic de salarizare pentru toate 
cadrele militare.

Se vor lua măsuri pentru a se satisface complect, în 
termen de cel mult 3 ani, cerințele de locuințe ale cadrelor 
M.F.A. și M.A.I.

g) Majorarea salariilor muncitorilor și celorlalte cate
gorii de salariați nu afectează drepturile acestora la alo-

ții merituoși, reduceri de taxe școlare și altele.
2. Stabilirea pensiilor pe principii mai juste și majo

rarea tuturor categoriilor de pensii.
a) Pensiile de bătrînețe se vor majora în medie cu 63 la

sută. Pensia de bătrînețe va fi de cel puțin 350 lei și se C flăm că brigada de tineri de aici, for- 
va ridica pentru unele categorii de salariați pînă la 1.200 Jmată în majoritatea ei din sportivi, 
lei pe lună. (,s-a angajat să îmbunătățească sim-

Cuantumul pensiei se va stabili în raport cu grupa de Z ți tor calitatea spiralelor. Și angaja- 
muncă, salariul mediu tarifar și vechimea în cîmpul mun-lmentul luat în cinstea apropiatei săr- 
cii. La determinarea drepturilor de pensie, se va lua în z_________________________________
considerare, la alegerea salariatului, fie media salariilor' 
tarifare din ultimul an de activitate, fie dintr-o perioadă 
de 5 ani consecutiv din ultimii 10 ani de zile de activi
tate în cîmpul muncii.

b) Pensiile de invaliditate din accident sau din boală
vor spori în medie cu 48 la sută și vor fi cuprinse între 
35—100 la sută din» salariul tarifar avut înainte de in
validitate, în raport cu gradul de invaliditate, vechimea 
în producție, condițiile de muncă și împrejurările în care 
s:.a produs invaliditatea. ) CONSTANTA 15 (prin telefon de la

Pensionarii de invaliditate de gradul I, provenită din€trimisul nostru). Animația care dom- 
cauză de accident de muncă sau boală profesională, vor /nea miercuri dimineața în acceleratul 
primi și o Indemnizație de însoțitor de 200 lei lunar, iar \de Constanța își are o explicație 
în cazul cînd invaliditatea provine din boală sau accident ✓ foarte simplă. Acceleratul nr. 811 
în afară de muncă, un spor de însoțitor de 100 lei lunar,/transporta în marele nostru port de

c) Pensiile pentru urmași se vor majora în medie cu)'*  Marea Neagră pe primii oaspeți
62 la sută și se acordă copiilor minori, soției, soțului și%ai criteriului el)ropean de tenis de 
părinților, fraților și surorilor care se aflau în întreține- Imasă. bnert sportivi dm R T. Un- 
rea salariatului. Cuantumul pensiei se va stabili în ra- \Sara. " P. Polona, R.D. Ger-
port cu pensia susținătorului decedat și cu numărul . Germana .?*  ” . pomina,
mașilor cu drept la pensie. \ Călătorind împreuna cu ei am pu-

ftut culege cele dintîi impresii și...
d) Se vor majora pensiile I.O.V.R. cu 41 Ta sută în \ pronosticuri. Lucruri interesante ne-a 

medie, la care se adaugă pentru invalizii de război, mari /declarat printre alții Hermann Laschalt, 
mutilați o indemnizație de însoțitor de 200 lei, iar pentru Vicepreședintele federației de speciali- 
invalizii de război de gradul I se acordă 100—200 lei. Ztate din Austria. „Apreciez valoarea

e) Pensia militarilor va fi sporită ta medie cu 52 la 5tinerei a te?isu'ui 5m?să
sut~ /rommese. Păstrez o foarte bună im

presie despre Negulescu, Mariana Ba-
f) Salariații care nu îndeplinesc condițiile de vechime Crasch și ceilalți juniori romîni pe care

cerute pentru pensiile de bătrînețe vor putea beneficia de/i-am urmărit anul trecut la Falken- 
un ajutor social din partea statului, dacă au cel puțin 5\berg, în Suedia. Ieri (n.r. marți) am 
ani vechime în muncă, după 23 August 1944. îavut prilejul să vizitez un centru de

.... antrenament pentru copii și juniori din3. Țimnd seama de propunerile țăranilor colectiviștii capitala dv. Am rămas încîntat de 
și de experiența obținută de unele gospodarii colective, 2condi1ii(e optime _ care le au. Aș ti

fericit daca și in țara mea ara 
avea asemenea condiții. Acum îmi ex-

bători a Eliberării a început să prin-: 
dă viață. Azi la „spiralizare" procetn 
tul de rebuturi este tot mai mic, ia» 
despre calitate, controlul are numai 
cuvinte de laudă.

La utilaje l-am întîlnit pe strungă^ 
rul Ene Paraschivescu, un pasionat 
șahist. Angajamentul lui In cinsteai 
lui 23 August stă scris pe tăblița da 
pe strung: „In cinstea zilei Eliberării 
voi termina planul cu două zile mai 
devreme!". ț

Electricianul Constantin Georgescu; 
de Ia întreținere, s-a angajat să e= 
fectueze toate intervențiile la timp și 
ele să fie de calitate ,iar ca fotbalist 
să-și aducă contribuția la viitoarele! 
succese ale echipei...

Harnicul colectiv de la „Eiectrofar*  
va trece, după perioada pregătitoare, 
la executarea în serie a lămpilor fluo-i 
rescente romtnești. Sperăm că rezuK 
țațele vor fi la fel de bune cu celei 
pe care le dau astăzi lămpile și firi 
mele cu neon și... milioanele de becuri 
electrice care ies din mîinile lor neo-: 
bosite.

Membrii asociației sportive .,Electro- 
far*  au obținut rezultate la fel dat

C. POMP1LIU 
(Material trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespon
dență").

(Continuare in pag. a 2-a)

Ain Constanta

plenara consideră necesar studierea și elaborarea unui 
sistem unic de pensionare pentru țăranii colectiviști, pe 
colectiv^tHw ie‘ Pr0Pr“ 3 g0Spt>darlll0r colectlve 5*  ’/plic cum ați reușit șă formați o ge-

4. Fondurile alocate pentru sporirea salariilor, reduce
rea impozitelor și creșterea pensiilor reprezintă aproape a - ... ...
șaptea parte din întregul fond de salarii și pensii din / nenții reprezentativei R.P. Ungare, in- 
acest an. jsistînd asupra perspectivelor tinerei

nerație tînără dar puternică în tenisul 
de masă".
După ce ne-a prezentat pe compo-

întoarcerea 
jucătoarele 
au tost în-

Primele declarații ale oaspeților.,.
aminte că anuț trecut la 
din turneul din China, 
noastre Mosoczi și Mathe
vinse în Uniunea Sovietică de Rama- 
naskaite...*.

O dată cu noi au călătorit și doi 
invitați ai F.R.T.M. Este vorba de 
Karl Morhard, președintele comisiei 
de tineret din Federația Internațională 
de Tenis de Masă și de secretarul 
aceleiași comisii, luxemburghezul Jean 
Robert. Karl Morhard, care este în a-'

G. COMARNISCHI
(Continuare In pag. a 4-a)

Știrile zilei
• IN CADRUL SPARTACHIADEI 

popoarelor din R.S.F.S.R., la Lenin-, 
grad studentul Viktor Bolsov a să
rit 2,10 m. la înălțime.

• CUNOSCUTUL ANTRENOR MA
GHIAR de fotbal Bukovi Marton este 
de la 15 iulie noul antrenor al echipei 
Dynamo Zagreb. Bukovi a fost pînă la 
această dată antrenorul formației MTK. 
Locul lui a fost ocupat de Hidegkuti 
Nandor.

• IN ULTIMUL CONCURS al atle
telor fruntașe ale S.U.A. care a avut 
loc la Cleveland s-au înregistrat re
zultate slabe: 100 ni — Rudolph 12,1, 
260 m—Daniels 24,1, 400 m — Pot sen 
59,0. 800 m. — Butcher 2:21,2, înălțime 
— Roniger 1,60 m, lungime — Mat
thews 5,90 m, greutate—Brown 14,14 
m, disc — Brown 46,83 m, suliță — 
I.artiețj 46,57 m.

jsistînd asupra perspectivelor tinerei
Totodată, se va efectua reducerea prețurilor de vînzareCjucătoare de 14 ani. Grigassy, conducă- 

!a peste 2.600 sortimente de produse industriale și aii- Storul maghiar Jekay Karoly a făcut 
mentare cît și corelarea mai justă și rentabilizarea prez unele aprecieri asupra cîștigătorilor po- 
țurilor de vînzare la unele produse. Sporul net de venituri 1 sibili: „Desigur că în proba de sim- 
ale oamenilor muncii în urma aplicării acestui ansamblu)piu băieți Radu Negulescu are prima 
de măsuri va fi de 4,7 miliarde lei anual. \ șansă. La fete sportiva sovietică Ra-

Majorările de salarii, reducerile de impozit pe salarii / manaslcaite va lupta de la egal la 
și sporirea pensiilor vor intra în vigoare de la 1 august Segal cu Mariana Barasch. îmi aduc 
a.c., iar noile prețuri de la 15 august a.c. c

Plenara Comitetului Central al P.M.R. își exprimă con-\ '
vingerea că oamenii muncii, sub conducerea organiza- ( 
țiilor de partid își vor intensifica eforturile pentru a ob- j 
ține noi succese în lupta pentru mărirea producției și V 
productivității muncii, pentru a obține pînă la sfîrșitul/ 
anului economii, peste cele planificate, în valoare, de cel % » , - - nnni x
puțin 1 miliard de lei corespunzător cu angajamentele H16CÎU1 1611)109(1 U6 SSl) CU K. T. I 010(13 
asumate de colectivele întreprinderilor, — creîndu-se ast- » ’
fel condiții trainice pentru ridicarea, în continuare a ni
velului de trai al poporului muncitor.

Pupa doua runde

Echipa R.P. Romine conduce cu 12 $-3‘|2

Echipa noastră a mai obținut vie.

Sfîrșitul acestei luni va fi marcatla 
ciclism de o importantă întrecere de 
fond : a Xll-a ediție a „Cursei Scîn- 
teii". Ca în fiecare an, întrecerea ci
clist® de lung kilometraj organizată 
de ziarul „Sckiteia" stîrnește un viu 
interes în rindul cicliștilor și al iubi
torilor sportului cu pedale. Pe tra
seul cursei, în orașele PIoești, Buzău, 
Focșani, Bacău, Piatra Neamț, Bicaz, 
în stațiunea Lacul Roșu, se fac inten
se pregătiri pentru înlîmpinarea ca
ravanei cicliste. Oamenii muncii din 
orașele și satele de pe traseu vor sa-

_w ® e» /tații șahistelor noastre, care au avut
0 ’ -Bja S3 âTA T9 W '■ ** V-Îșt’g de cauză în șase din cele opt99 II I 9 <71 (Partide disputate.............................

entuziasm pe alergătorii par
ia „Cursa Scînteii". Cicliștii

Iuta cu 
ticipanti 
vor lupta cu dîrzenie pentru a reali
za performanțe valoroase, în cinstea 
celei de a XV-a aniversări a Eliberării.

In cluburile și asociațiile sportive 
cu secții de ciclism se desfășoară o 
febrilă activitate. Sub supravegherea 
antrenorilor, rutierii se pregătesc pen
tru a dobîndi cea mai bună formă 
sportivă cu prilejul marii întreceri or
ganizate de ziarul „Scînteia*.  Pe 
baza valorii arătate în sezonul trecut 
și în cel actual și pe baza recomanda- 
țiilor făcute de F.R.C., organizatorii

I Runda a doua a întîlnirii interna- Echipa noastră a mai obținut vie3 
ționale de șah dintre echipele femini- terii prin Natalia Iliescu (la Mălină), 
ne ale R. P. Romîne si R.P. Polone Maria Pogorevici (la Spakowska) șt 
s-a desfășurat sub semnul superiori- Alexandra Nicolau (la Litmanowicz). 
'---- .... . x Cu un rezultat de egalitate Sra în

cheiat partida dintre Eiisabeta Pol*'  
hroniade și Ho'.uj, în timp ce întilni- 
rea dintre Margareta Teodorescu și 
Konarkowska, s-a întrerupt într-o po
ziție aproximativ egală.

Ieri după-amiază au fost reluate 
partidele întrerupte. Fără joc au con
venit la remiză Litmanowicz și Teoj 
dorescu. Perevosnic a cîștigat la 
Spakowska, Gogîlea la Mălină, leo- 
dorescu la Konarkowska. Iliescu a 
pierdut partida cu Litwinska.

In felul acesta scorul primei runde 
este de 5—3, iar celei de-a doua 
7‘/j—*/ 2 în favoarea echipei noastre 
care conduce cu 12*/ 2—3'/2. Astăzi 
meciul continuă cu partidele rundei a 
treia.

Prima partidă terminată a fost a- 
ceea dintre Margareta Perevosnic șiau invitat să participe la a Xll-a e- /ceea dintre Margareta Perevosnic și 

diție a „Cursei Scînteii" pe primii 50 jl.itwinska. Obținînd un avantaj evi- 
ruticri di'n țara noastră. Printre ei se /dent din deschidere și cîștigînd apoi 
află alergători consacrați cum sîm Jo figură, reprezentanta noastră și-a 
Gh. Calcișcă, V. Dobrescu, ion Va- C obligat adversara să se recunoască 
sile, Eugen Mihăilă, D. Munteanu, jînvinsă după mai puțin de două ore 
St. Poreceanu, A. Șelaru, Marcel Voi- Crle joc. O frumoasă partidă de atac 
nea, alții care acum pășesc pe dru- /a susținut și Elena Sigalas în fața 
mul consacrării (Ion Stoica, Ion Bra- Clui Jurczinska. La mutarea a 56-a lu,p- 
haru, V. Cohanciuc, Ion Cosma, C. zta a luat sfîrșit cu victoria jucătoarei 
Moiceanu s. a.), precum si o serie deXnoasfre- O interesantă partidă combi- 

Znativă a făcut Eleonora Gogîlea in 
țîntîlnirea cu Samolevicz. La mutarea 
/ a 30-a, partida s-a tranșat în favoa- 
Jrea Elenei Gogîlea.

rutieri tineri, printre care și Eugen 
Bărbulescu, Petre Greff, N. Matei, C. 
Melcioc.



Sportul și copiii Ferentarilor de azi...
azi 

noi-

Ferentari-

Ferentari... Ce vă sugerează 
acest cuvînt? Desigur, imaginea 
lor și confortabilelor blocuri care se 
înalță acum semețe în mijlocul aces
tui cartier, ca un simbol al vieții 
noi, al uriașelor prefaceri prin care 
a trecut fosta „mahala a Ferentari
lor".

îngrămădire de cocioabe insalubre, 
care la fiecare ploaie erau inundate 
și care constituiau focare de infecție, 
acest cartier bucureștean era un 
exemplu tipic de nepăsare a odioase
lor regimuri burghezo-moșierești față 
de viața muncitorilor.

Azi viața cartierului s-a schimbat 
total. S-au deschis străzi noi pe ar
tera principală circulă tramvaie, s-a 
pavat și s-a modernizat cea mai mare 
parte a străzilor, s-au construit ci
nematografe (sus, pe frontispiciul nou
lui cinematograf stă înscris ca un 
semn al civilizației cuvîntul „cine
mascop"), școli, terenuri de sport.

Și dacă azi nu mai poți zări cop» 
bă tind mingea prin fundul străzilor 
sau prin curțile mai largi, motivul 
este că ei sînt pe stadion. Spre exem
plu, prin grija consiliului asociației 
sportive „Vestitorul" pe terenul aso
ciației, situat în cartierul Ferentari, 
a luat încă de acum cîțiva ani ființă 
un centru de copii la fotbal. De ase
menea, in sala de festivități de la 
uzinele „Grigore Preoteasa", pe lîngă 
care este organizată asociația spor
tivă „Vestitorul", își desfășoară acti
vitatea un centru de copii la ten-is 
de masă.

La Șc. medie nr. 27, situată chiar în 
incinta blocurilor, s-a amenajat de cu-

Din carnetul corespondentului
Bogată activitate sportivă în Re

giunea Autonomă Maghiară

De curînd s-a desfășurat în orașul 
Stf. Gheorghe un concurs interregional 
de lupte libere organizat în cinstea 
celei de-a 15-a aniversări a el berării 
patriei noastre de sub jugul fascist.

La întreceri au luat parte luptători 
din regiunile Baia Mare, Stalin și 
R.A.M. Luptătorii echipei „Steagul ro
șu" din Orașul Stalin au reușit să termi
ne învingători în toate întîlnirile sus
ținute cucerind „Cupa R.A.M.". lată 
clasamentul final pe echipe: 1. Stea
gul roșu Orașuil Stalin; 2. Voința Tg. 
Mureș; 3. Selecționata regiunii Baia 
Mare; 4. Combinata Rapid Sf. Gheor- 
ghe-Voința Tg. Secuiesc. Din rîndul 
luptătorilor care au evoluat în acest 
concurs, s-au evidențiat în mod deo
sebit Ion Mureșan (Or. Stalin), Fran
cisc Ballo, Ion Zentai (Tg. .Mureș) și 
Carol Hathazi (Dinamo Satu Mare).

★

Zilele trecute, consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Tg. Mureș a organizat pe 
rîul Mureș un concurs de caiac-canoe, 
la care au participat peste 70 de ca
notori aparținînd asociațiilor sportive 
„Avîntul" Reghin, „Cablul", „Voința" 
și C.S. Tg. Mureș. Iată cîștigătorîi 
probelor: Caiac simplu — 500 m.:
Sandor Szatmari II (C. S. Tg. Mureș);

Campionatul republican
de natație pentru juniori
• Incepînd de mîine, centrele de 

regiuni găzduiesc penultima etapă a 
campionatului republican de înot și 
sărituri pentru juniori și junioare. 
In București, întrecerile se vor des
fășura mîine și sîmbătă de la ora 
17 și duminică de la ora 9 ,1a Com
plexul Tineretului. Ținînd seama de 
faptul că la întreceri vor lua parte 
o serie de înotători care au reali
zat performanțe remarcabile în ul
tima vreme concursul este așteptat 
cu mult interes.

• Tot la Complexul Tineretului se 
va desfășura sîmbătă și duminică ul
timul concurs de verificare a lotului 
Capitalei în vederea întîlnirii interna
ționale de înot, sărituri și polo cu 
reprezentativa orașului Sofia. Con

cursul va avea loc în ambele zile 
la ora 19.

• Returul campionatului categoriei 
B la polo pe apă începe duminică, 
lată jocurile din cele patru serii: 1 : 
Clubul Școlar București — Cetatea 
«Bucur, Constructorul București — 
Școala sportivă de elevi București, 
Marina Constanța — Olimpia Orașul 

■ Stalin; seria a ll-a: Școala sportivă 
ide elevi București II — Rapid Bucu
rești, Voința București —■ Recolta 
^București. C.S.A. Orașul Stalin — 
llPetroluil Cîmpina; seria a lll-a: CFR 
țTimișoara — Jiul Craiova, A.S.M. 
W-ugoj — Dinamo Sibiu, Voința Timi- 
ișoara CFR Arad; seria a IV-a: 
■iVoința Tg. Mureș — Voința Cluj, 
’Metalul Cluj — Locomotiva Cluj, Gra- 
•nîtjil Orașul Dr. Petru Groza — LVo- 
laia Oradea.

r... ......

j
Mai multă atentier

cicliștilor juniori!
I

Pe marginea terenului muncitorii Gh- Nedelcu și Gh. Secășanu, ambii 
de la uzinele „Grigore Preoteasa", jucători in echipa de fotbal „Vestitorul" 
urmăresc atent „triatul" copiilor din " ~ .

rînd un teren de sport, care a putut 
fi realizat prin ajutorul unor între
prinderi din cartier și ou sprijiniri co
mitetului de părinți. Azi, elevii și .e- 
levele școlii ■ pot desfășura o rodnică 
activitate sportivă pe noile terenuri.

Fotografiile alăturate vorbesc toc
mai despre acest lucru, despre acti
vitatea sportivă a tineretului din car
tierul Ferentari, un cartier care in 
zilele regimului nostru democrat- 
popular se transformă și se înfrumuse
țează mereu.

Caiac dublu — 500 m.: Makkai— 
Harag (Avîntul Reghin): Caiac sim
plu — 1000 m.: La jos Szasz (Voința 
Tg Mureș); Caiac dublu — 1000 m.: 
Acs—Gall (Voința Tg. M.); Caiac 4
— 1.000 m: Nagy, Gall, Arus, Lang 
(C.S. Tg. M.); Caiac simplu — 10.000 
m: Francisc Szekely (Voința Tg. M.); 
Caiac dublu — 10.000 ni.: Nagy — 
Gall (C.S. Tg. M.); Canoe simplu — 
1.000 m.: La jos Marton (Voința Tg. 
M.); Canoe dublu — 1.000 m.: Pocsai
— Gali (Avîntul Reghin); Feminin: 
Caiac simplu — 500 m.: Maria Sze
kely (Voința Tg. M.); Caiac dublu —

Dalnoki — Maria 
M.).

ION PAUȘ

Elisabeta
(C.S. Tg.

500 m.: 
Molnar

asociație sportivă săteascăO nouă
Urmînd eiiem'plul 'țăranilor munci

tori din comunele Perețu, Dobrotești 
etc, tinerii sportivi colectiviști din sa
tul Merișani — raionul Roșiori de 
Vede, au constituit de curînd asocia
ția lor sportivă. Asociația numără a- 
proape 100 membri care își desfășoară 
activitata în secțiile de fotbal, oină, 
handbal și volei.

Pentru a-și desfășura pregătirile în 
cele mai bune condițiuni, sportivii co
lectiviști din Merișani au hotărît să-și 
amenajeze prin muncă voluntară, 
pînă la sfîrșitul acestei luni, un teren 
de fotbal și unul de volei.

AL. C. POPESCU

Cupa „Crițul repede" la volei

Săptămîna trecută a avut loc la 
Oradea o interesanta competiție de 
volei dotată cu cupa „Crișui repede", 
la care au luat parte reprezentativele 
masculine ale orașelor Cluj, Baia 
Mare, Hunedoara, Oradea și selecțio
natele feminine ale orașelor Cluj, Baia 
Mare, Oradea și raionului Chișineu- 
Criș. Cele două turnee au oferit pu
blicului prezent pe frumoasa bază spor
tivă din Parcul Lenin, partide inte
resante și spectaculoase, cum au fost 
acelea dintre Oradea — Baia Mare 
(3—2), Baia Mare — Hunedoara 
(3—2), Baia Mare — Cluj (3—I). la 
băieți și Cluj — Oradea (3—1), Baia 
Mare — Oradea (3—2), la fete, lată 
clasamentele finale ale celor două 
turnee: Masculin: 1. Oradea, 2. Baia 
Mare, 3. Cluj, 4. Hunedoara : Feminin: 
1. Cluj, 2. Baia Mare, 3. Oradea, 4. 
Chișineu-Criș.

MIRCEA POP

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

întrebarea nr. 1 
(5 puncte)

In ce an a fost 
nul 23 August și 
fost inaugurat ?

construit Stadio-
acu ce prilej

nr. 2Întrebarea
(10 puncte)

ro-Care a fost primul înotător 
mîn calificat într-o finală lai Jocu
rile Olimpice ? Cînd și unde ?

—

r

si

oartierul Ferentari. (Foto: Gr. Stinea)

Are 11 ani și este totuși un bun 
jucător de tenis de masă. Se numește 
Gelu Păun și in aceste zile va con
cura la Criteriul European al juniorilor 
care are loc la Constanța.

Cîteva însemnări pe marginea jinalelor 
campionatelor republicane de

Sîmbătă și duminică, la Orașul Sta
lin s-a consumat cel mai important 
eveniment intern în sportul luptelor: 
finalele campionatelor republicane in
dividuale ale R.P.R. Am remarcat cu 
acest prilej că, față de anii precedenți, 
pregătirea tehnică și fizică a finaliști- 
lor a fost mai' bună. Cele mai multe 
întiiniri au fost caracterizate prin di
namism și procedee tehnice mult mai. 
variate. Componcnții lotului reprezen
tativ au fost, în general, la înălțimea 
așteptărilor. Au luptat clar și au cău
tat — reușind în majoritatea cazu
rilor — acțiunile cele mai rapide și 
eficace, pentru obținerea victoriei 
prin tuș. Au plăcut, îndeosebi, întîlni- 
rile susținute de M. Belușica (Dinamo 
București). El a dovedit cu acest pri
lej că este printre puținii luptători 
care știu să rupă „podul" adversaru
lui. De asemenea au fost urmărite cu 
interes meciurile lui V. Bularca (St, 
roșu Or. Stalin), care — în afara ac
țiunilor preferate (rostogoliri și ridi
cări) — s-a folosit de.sti.il de des (și 
cu succes), de luarea brațului adver
sarului și de „turul de cap". Bine 
s-au mai comportat Gh. Dumitru, N. 
Baciu, N. Popescu și P. Popescu, care 
au și obținut locuri fruntașe în clasa
mentul pe categorii. Intr-un cuvînt,

terenurile cen-
nr. 2 întrece- 

Campionatul de tenis
Marți au început pe 

trului de antrenament 
rile de tenis ale juniorilor bucureș-
teni. Iau parte peste 60 de sportivi, 
care concurează la trei categorii de 
vîrstă : 13—14, 15—16 și 17—18 ani, 
băieți și fete. Printre cei care se con
fruntă în aceste zile (concursul se ter
mină duminică) pe terenurile centrului

■*■•■*  —n-u'i -L- vnAv^rîj-i~LrLri~jj.

•

STITI SPORT?
» •

întrebarea nr. 3
(15 puncte)

Cei trebuie să acorde un arbitru 
de fotbal, în fiecare din următoa
rele cazuri;

CUPON DE CONCURS Nr. 3

SPORTUL
Nr- 34Mci

Succesul repurtat de reprezentanții 
clubului sportiv Dinamo la finalele 
campionatelor republicane de ciclism 
pe pistă a fost subliniat atît de titlu
rile cucerite de seniori (3 din 5) și 
senioare (2 din 3) cit și de cele ob
ținute de juniori. Ținerii cicliști dina- 
moviști au cucerit 3 din cele 4 titluri 
puse în joc. Este, firește, meritul antre
norului Mircea Mihăilescu care, paralel 
cu pregătirea alergătorilor fruntași, s-a 
ocupat intens de creșterea tinerelor 
cadre. Dacă alături de Mircea Mihăi
lescu putem, evidenția și pe antreno
rul N. Chicomban al cărui „elev", I. 
Ardeleanu, s-a comportat excepțional 
în proba de urmărire individuală, cu
cerind titlul și realizînd un nou record 
R.P.R., în rest nu putem spune mai 
nimic despre ceilalți antrenori. Nu 
putem spune, din două motive:

1. Organizatorii competiției — Fe
derația romină de ciclism n-au in
vitat la aceste finale și alergători din 
provincie;

2, O scrie de cluburi și asociații 
sportive din Capitală au prezentat nu
mai formal cîțiva juniori dau... au 
strălucit prin absență.

Prin neinvitarea juniorilor din pro
vincie s-a pierdut un prilej excelent 
de a se verifica potențialul unor aler
gători care în alte competiții s-au 
dovedit bine pregătiți. Ne referim la 
tinerii din Șc. sp. U.C.F.S. din Orașul 
Stalin (singurul care a venit, pentru 
o zi în București a plecat cu un titlu 
de campion și un record R.P.R.l), 
Brăila și Ploești. In compania ci
cliștilor dinanioviști, aceștia ar fi pu

se poate spune că finalele au avut 
darul să scoată în evidență actualul 
stadiu de pregătire a iotului nostru 
de lupte, clasice.

Alături de sportivii fruntași au e- 
voluat și o serie de elementei noi, re
cent recrutate din rîndul participan- 
ților la Spartachiadele tineretului în 
probele de trîntă. Dintre aceștia au 
ieșit în evidență Martinescu (Craiova) 
și Herman (Satu Mare) la categoria 
grea. Ambii sportivi au reușit să facă 
față multor meciuri dificile cu adver
sari experimentați, cedînd în ultimă 
instanță doar în fața luptătorilor din 
lotul reprezentativ.

Străduințele majorității sportivilor 
au fost umbrite însă de unele arbi
traje nesatisfăcătoare din timpul 
desfășurării finalelor. Unii arbitri au 
dovedit neatenție, au acordat tușuri 
imaginare și în 
părtinit anumiți 
Traian ~ 
în mod 
voarea 
Jula, iar în întîlnirea N. Baciu—Ky- 
raly, arbitrul C. Niculescu'n-a fost în 
stare să explice juriului pentru ce a- 
nuime a acordat puncte tehnice celor 
doi luptători. Neconcordanță în decizii 
a fost la meciurile Sultz (Dinamo)—

unele cazuri au 
luptători. Arbitrul 

a acordat tuș 
totuil eronat în fa-

Petre
cu

lui V. Onoiu în meciul cu

al Capitalei la juniori
de antrenament nr. 2 sînt elemente 
talentate ca Șt. Burciu, Mărmureanu, 
Ungureanu, Verone, Guțu, Boaghe, C. 
Popovici, C. lonescu, Dimache, Fătu, 
Ilie Năstase, Rodica Lazaride, Manana 
Ciogolea, Cornelia Năstase, Ștefania 
Trepcea, Mihaela Klare etc. întîlnirile 
au loc în fiecare zi, dimineața și 
după amiaza.

■

a) dacă un jucător din apărare, 
fiind cu picioarele în afara supra
feței de pedeapsă, atinge în mod 
intenționat mingea cu mîna în in
teriorul suprafeței de pedeapsă ;

b) dacă jucătorul care face a- 
cest lucru este portarul ;

c) dacă un jucător din apărare, 
fiind cu picioarele în interiorul su
prafeței de pedeapsă, atinge în 
mod intenționat mingea cu mîna 
în afara suprafeței de pedeapsă;

d) 1 dacă jucătorul care face a- 
cest^ucru este portarul? 

tut contribui la ridicarea nivelului teh
nic al întrecerilor, la îmbunătățirea 
performanțelor, la obținerea unor noi 
recorduri republicane. Este necesar ca 
la viitoarele competiții să se țină sea
mă de acest lucru și să fie invitate 
loturi cît mai numeroase de tineri 
alergători din provincie. Ciclismul 
nostru duce încă lipsă de un Iot ma
siv de cadre și în consecință nu tre
buie ignorată promoția care „vine", 
mai ales că se dovedește foarte bine 
pregătită.

In ceea ce privește participarea ju
niorilor din București, trebuie să ară
tăm că o serie de cluburi și asociații 
sportive cum sint C.P.B., P.T.T., Vo
ința, Victoria ș.a. n-au dat atenția 
cuvenită acestei competiții. Cei cîțiva 
juniori (din asociațiile sportive C.P.B. 
și P.T.T.) prezenți la campionate nu 
au avut o pregătire corespunzătoare 
și deci n-au putut lupta cu șanse ală
turi de reprezentanții clubului Dinamo. 
Datorită lipsei de atenție a acestor 
cluburi și asociații sportive față de 
campionate, la proba de semifond ar
bitrii au înregistrat doar 8 concurenți 
și toți de la Dinamo! A fost un ade
vărat campionat de casă al clubului 
Dinamo pentru care antrenorul Mircea 
Mihăilescu merită laude, iar ceilalți 
antrenori... sanefiuni din partea fede
rației de specialitate.

Antrenorii de ciclism au datoria să 
se ocupe cu toată atenția și seriozita
tea de pregătirea și creșterea cadre’ 
tinere pentru a asigura sportului 
pedale din țara noastră progresul do
rit.

H. NAUM

lupte clasice
Qogu (Sinaia), Horvath (Dinamo) — 
N. Popescu (Reșița), I. Țăranu (Di
namo) — Radu (St. roșu Or. Stalin), 
M. Belușica (Dinamo) — Baciu (St. 
roșu Or. Stalin). Tras la răspundere 
de către juriu pentru o greșeală în 
arbitraj, C. Niculescu a refuzat să mai 
arbitreze. Greșeala juriului este a- 
ceea că a doua zi a apelat din .nou 
la serviciile lui, fapt care a generat 
alte lipsuri în arbitraj. Foarte nmlți 
din arbitri (Donose, Marinescu, Nic- 
lescu, Baczoni și alții), fiind și i. 
trenori și avînd luptători pe una din 
saltele, erau atenți la lupta acestora 
și nu la întîlnirile pe care le condu
ceau.

Greșeală de orientare a dovedit și 
Federația romînă de lupte, care a 
progiamat concomitent două finale la 
Ci. Sialin și Tg. Mureș, deși nu avea 
suficiente cadre de arbitri dintre cei 
mai calificați. Și acest fapt a contri
buit la greșelile în arbitraje.

Nu putem trece cu vederea piste 
faptul că organizarea și popularizarea 
acestor finale au lăsat de dorit. Con
siliile regional și orășenesc U.C.F.S. 
Stalin, ca și comisia regională de 
lupte, au dat prea puțină importanță 
întrecerilor. Sala a fost nepa
voazată, au lipsit aparatele de sem
nalizare electrică a arbitrajelor iar în 
oraș nu a existat nici up fel de afișe 
pentru popularizarea finalelor.

V. Gnrvpscu

PRINTRE SPORTIVII 
DE LA „ELECTROFAR"

{Urmare din pag. 1) 
frumoase și în activitatea sportivă. In 
cadrul marii competiții de masă Spar- 
tachiada de vară a tineretului, peste 
170 tineri s-au întrecut la fotbal și 
volei. In același timp, în prima parte 
a campionatului de fotbal al raionului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, echipa a 
avut o comportare meritorie. La șah, 
la tenis de masă și la volei, repre
zentanții asociației sportive „Electro- 
far“ au obținut de asemenea frumoase 
succese.

In cinstea zilei de 23 August ei s-au 
angajat să amenajeze prin muncă vo
luntară o pistă de popice și să alcă
tuiască două echipe de volei, una de 
băieți și una de fete, care să fie în
scrise în campionatele raionale res
pective.

Acestea sînt numai cîteva din suc
cesele muncitorilor de la „Electrofar", 
succese pe care Ie închină cu dragoste 
apropiatei sărbători naționale a po
porului nostru.

de.sti.il


Activitatea fotbalistică internațională Pentatloniștii romîhi conduc
IstăZÎ, la Lodz: BUGUroști-KatowiCG În clasamentele concursului internațional de la Cluj
• Selecționata orașului Bagdad la Timișoara • SKVO Lwow joacă la 

Mureș
înaintașii Pohl, Trampisz, Liberda și 
Kowalski. Interesant este de subliniat 
că o parte din acești jucători au mai 
jucat împotriva cîtorva din fotbaliștii 
noștri (Mureșan, Ene II, Dridea, Ma- 
teianu Tabarcea) în cadrul Turneului 
FI FA 1956.

Marți, la plecare, antrenorul Tr. 
Ionescu ne-a spus că e probabil ca 
selecționata noastră să alinieze urmă
toarea formație :Uțu—Greavu, Mure- 
șan, Cojocaru (Nedelcu)—Fronea, Ta
barcea—Constantinescu, Mateianu, 
Dridea, Țîrcovnicu (Ene II), Ene II 
(Ciripoi). In caz de victorie asupra 
reprezentativei Katowice, echipa Bucu
rești va întîlni în semifinale (la 19 
iulie) pe învingătoarea meciului Bu
dapesta (echipa olimpică a Unga
riei)—Sofia.

Tg
întâlnirile internaționale ale fotbali- 

tilor noștri continuă. Azi au loc cî- 
eva întreceri interesante, dintre care 
ceea a selecționatei noastre de tine- 
et stîrnește mult interes, dat fiind 
aptul că participă — sub numele de 
Jucurești — la un turneu inter-orașe, 
lături de adversari de valoare. Este 
'orba de turneul pe care federația po- 
oneză îl organizează în cinstea celei 
Let a XV-a aniversări a eliberării Po- 
oniei. Turneul se dispută după siste
mul jocurilor simple eliminatorii. La 
urneu și-au anunțat participarea 
a>pte selecționate de orașe : București, 
>ofia, Budapesta, Berlin, Bratislava, 
/arșovia și Katowice. Jocurile se vor 
lisputa la 16, 19, 21 și 22 iulie (fi- 
■ala).

Primele meciuri au loc astăzi : Bu- 
lapesta—Sofia la Ghorzow, Varșovia— 
ierlin la Varșovia și București—Ka- 
owice la Lodz. Inițial, programul 
urneului prevedea jocul București— 
bratislava la Wroclav, dar zilele ace
lea federația poloneză a anunțat 
ncditicarea programului, astfel că re- 
irczentanții noștri vor juca la Lodz 
i în compania altui adversar, Kato- 
vice, în rindurile căruia activează nu- 
neroși jucători internaționali: porta- 
ul Wyrobek, fundașii Oslizlo și Dy- 
narczyk, halfii Nieroba și Gawlik,

★

Astăzi, la Timișoara, 
iiea joc al selecționatei 
dad. Fotbaliștii irakieni 
plica reprezentativei Timișoara. Me
ciul stîrnește un viu interes printre 
sportivii timișoreni.

are loc al do- 
orașului Bag- 
vor primi re-

Echipa sovietică de categorie B, 
SKVO Lwow, își continuă azi turneul 
la Tg. Mureș, unde va întîlni forma
ția locală C. S. Tg. Mureș.

CLUJ 15 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Concursul internațional 
de pentatlon a! R.P. Romîne a con
tinuat marți cu proba de tir. In gene
ral, reprezentanții noștri s-au prezen
tat destul de slab in această probă, 
realizînd rezultate sub posibilității: lor, 
astfel că după terminarea întrecerii pe 
primul ’.oc în clasamentul general se 
găsea maghiarul Ferenc Torok.

țață acum rezultatele înregistrate în 
proba de tir.

Individual: 1. K. Mazur (R.P.P.) 
191 p. — 920 p.; 2. F. Torok (R.P.U.) 
190 p. — 900 p.; 3-4. J. Hederich 
(R.D.G.) și B. Bogd'an (R.P.P.) 188 
p. — 860 p.; 5-7. D. Țintea (R.P.R. 1), 
F. Nemeth (R.P.U.) si I. Mona 
(R.P.U.) 186 p. — 820 p.; 8. Przvbylski 

185 p. — 800 p.; 9-10. A. 
(R.D.G.), M Teichgraber 
183 p. — 760 p.; ...14 T. 

(R.P.R. II) 177 p. — 640 p..

(R.P.P.)
Brehme
(R.D.G) 
Croitoru 
...17 D. Ionescu (R.P.R. 1) 175 p. — 
600 p.; 18. W. Roman (R.P.R. I) 168 
p. — 450 p.; ..20. Gh. Tomiuc
(R.P.R. II) 163 p. — 360 p.; 21. N. 
Marinescu (R.P.R. II) 159 p. — 280 p

Pe echipe: 1. R.P. Polonă 2580 p.. 
2. R.P. Ungară 2540 p.; 3. R.D. Ger
mană 2380 p.: 4. R.P. Bulgaria 1980 p; 
5. R.P. Romînă I 1860 p.. 6. Austria 
1660 p.; 7. R.P. Romînă II 1280 p.

CLUP, 15 (prin telefon de la trimi-

sul nostru). — In bazinul din parcul 
Babeș s-au desfășurat astăzi întrece
rile probei de înot, la care au asistat 
aproximativ 2000 de spectatori. Spre 
deosebire de ziua a treia a concur
sului, concurenții romîni s-au prezen
tat foarte bine azi, reușind să ocupe 
locuri fruntașe. Iată rezultatele teh
nice ale probei de înot:

1. Dan Ionescu (R.P.R. I) 4:00,4
— 1000 p; 2. Nemeth (R.P.U.) 4:06,5
— 970 p ; 3. Mona (R.P.U.) 4:09,7 — 
955 p; 4. D. Țintea (R.P.R. I) 4:19,6
— 905 p ; 5. Marinescu (R.P.R. 11) 
4:21,4 — 895 p; 6. Croitoru (R.P.R. 
II) ; 7. Tomiuc (R.P.R. 11) • 8. Cos 
tov (R.P.B.) ; 9. Petcov (R.P.B.) și 
10. Roman (R.P.R. I). Clasamentul pe 
echipe al acestei probe este următo
rul: 1. R.P.R. I 2720 p; 2. R.P.U. 
2720 p; 3. R.P.R. II 2650 p.

In urma acestor rezultate. Dumitru

Țintea a trecut pe primul loc în cla
samentul general individual, care se 
prezintă astfel :

1. Țintea (R.P.R. I) 3316,5 p; 2. 
Torok (R.P.U) 3289 p; 3. Ionescu
(R.P.R. I) 3218,5 p; 4. Mona (R.P.U.) 
3155,5 p; 5. Nemeth (R.P.U.) 3017 
P! 6. Roman (R.P.R. I) 3004 p; 7. 
Brehme (R.D.G.) 2900,5 p; 8. Mazur 
(R.P.P.) 2776 p; 9. Teichgraber 

10. Marinescu 
Tomiuc

Croitoru

(R.P.P.) 2776 p; <
(R.D.G.) 2694 p ;
(R.P.R. II) 2639 p.
(R.P.R. II) 2140 p;
(R.P.R. II) 1967,5 p.

Clasamentul general
1. R.P.R. I 9539 p; 2.
p ; 3. R.D.G. 8187 p;
6746.5 p ; 5. R.P.B. 6718 p ;
6669.5 p ; 7. Austria 5487,5 p.

Joi concursul se încheie cu proba 
de cras.

15.
18.

echipe :pc
R.P.U. 9461,5
4. R.P.R. 11

6. R.P.P.

R. VILARA

Rap’d București și Victoria Jimbolia
s au calificat pentru categoria A la handbal

chipa olimpică a U. R. S. S. și-a încheiat pregătirile 
in vederea meciului de duminică

• „Olimpicii" au învins cu 7—0 pe

Ultimul meci de verificare a echi
pei olimpice a U.R.S.S., înaintea 
partidei de fotbal de duminică, cu re
prezentativa țării noastre, a avut loc 
marți în compania formației Aktivist 
Brieske din R.D.G. Fotbaliștii sovie
tici au prestat un joc de excelentă 
factură, cîștigînd la scor: 7—0
5—0). Eroul meciului a fost Gogo- 
beridze (38 ani), același care cu 14 
ani în urmă a evoluat în țara noa
stră în formația Dinamo Tbilisi. Pre
zența lui „Gogo“ în linia de atac a 
dat acțiunilor ofensive o excelentă^o- 
rientare; el a creat acțiuni bine gîn- 
lite și finalizate. De asemenea, a 
fost inspirată ideea antrenorilor de 
a-1 trece pe Urin în postul de ex
trem dreapta. Tînărul fotbalist a co
respuns total, ■ dînd vigoare întregu
lui atac.

După cum arată și scorul, meciul 
a fost la discreția echipei sovietice, 

min. 6 Urin marchează primul 
„net, dintr-o excelentă pasă primită 

de la Gogoberidze. Patru minute mai 
tîrziu, Metreveli, de asemenea din
tr-o acțiune inițiată de Gogoberidze, 
înscrie imparabil. In min. 11 scorul 
devine 3—0, prin punctul marcat de 
Urin tot dintr-o pasă a lui Gogo
beridze. Urin și Korolenkov pecetlu- 
iesc scorul pauzei, iar Korolenkov și 
Kaloev pe cel final.,

Echipa olimpică a U.R.S.S. s-a pre
zentat ca un colectiv puternic,' bine 
sudat și bine pus la punct. Forma
ția folosită va juca probabil și în 
întîlnirea de duminică: Raz'nski —

Aktivist Brieske • La 38 ani, Gogoberidze a fost revelația ultimului 
meci de verificare

Aleșin, Ermolaev, Bagrici — Liniaev, 
Zavidonov — Urin, Korolenkov, Ka
loev, Gogoberidze, Metreveli.

La Moscova interesul față de în-

tîlnirea de duminică este foarte mare 
și se prevede că imensele tribune ale 
Stadionului Central „V. I. Lenin" se 
vor dovedi neîncăpătoare.

Ultimele pregătiri ale echipei R. P. R.
• SELECȚIONATA A JUCAT IERI LA „23 AUGUST' 
LIGRAFIC »FORMATIA DEFINITIVA • DELEGAȚIA 

PLEACĂ AZI LA MOSCOVA

CU COMB. PO- 
FOTBALIȘTILOR

I

PLOEȘÎT 15 (prin telefon). — 
Marți, pe terenul situat la Rafinăria 
nr. 3 din Teleajen, s-a disputat cea 
de a doua etapă a turneului de baraj 
pentru calificarea in campionatul mas 
culin de handbal de categoria A.

în prima partidă, echipa feroviari
lor bucureșteni, Rapid, a obținut cea 
de a doua victorie, întrecînd cu 9—6 
(5—3) pe Dinamo Tg. Mureș. Victoria 
liandbaliștiior de la Rapid se data 
rcște în primul rînd eficacității ma
nifestată de linia de atac. In schimb 
dinamoviștii au ratat numeroase oca 
zii, trăgînd printre altele de 5 ori in 
bară. Punctele au fost înscrise de 
Martini (3), Barbu (3), Cernat, Cim- 
poner și Pană pentru Rapid, Dagz (2), 
Moritz (2), Urogdi și Szocs pentru 
Dinamo. Arbitrajul Iui E. Vlaiculescn 
(Ploești) nu a corespuns așteptărilor.

Al doilea joc s-a încheiat la egali
tate: Textila Cisnădie — Victoria Jim
bolia 12—12 (8—8). Partida a fost 
echilibrată, ambele echipe practicînd 
un joc frumos. Au marcat: Kapp I 
(4), Lang (3), Mar cu (2), Schuster 
(2) și Bădeanu pentru Textila, Valeri 
(4), Jost (3), Vranjar (2), Ko’.bus 
(2) și Behlen pentru Victoria. Corect 
arbitrajul lui Gh. Popescu (București).

PLOEȘTI 15 (prin te’efon). Astăzi 
s-au disputat în localitate ultimele 
j'curi din cadrul turneului de cali
ficare la handbal. S-au înregistrat

I

Ce-i nou în fotbal
w incet-încet, pe măsură ce se a- 

propie data începerii noului campio
nat republicai) (16 august), porțile 
terenurilor și stadioanelor se redes
chid făcînd loc jucătorilor, care-și re
iau antrenamentele. Este cazul rapi- 
diștilor, de pildă. Aceștia au ținut 
ieri prima lor ședință de pregă
tire, firește, de o durată și o 
intensitate reduse. Au fost prezenți: 
Dungu, Dodeanu, Stancu, Copil, Lan- 
ga, Ozon, Georgescu, Bodo, Nisipea- 
nu, Văcaru; absenți: Todor, Ene II, 
.* cri, Greavu (selecționați în loturile 
A și tineret) și Neamțu (care nu s-a 
înapoiat din concediu). Pregătirile vor 
continua mîine, vineri, și. după o 
deplasare a echipei la Sinaia, vor. fi 
continuate în Capitală de la 30 iu
lie.

Rapid va susține și cîteva jocuri 
pregătitoare și amicale, printre care 
două în R.P. Ungară, cu prilejul Zi-, 
lei Feroviarului, la 9 și 12 august, 
după toate probabilitățile la Buda
pesta și Szonibathely.

■ Din Cluj ni se anunță că jucă
torii Științei, care și-au început pre-> 
gătirile la Constanța, sosesc azi î,n 
vederea meciului cu Csepel Buda-j 
pesta, proiectat pentru duminică lai 
Cluj. Fotbaliștii maghiari sînt aștep
tați să vină la Cluj în cursul zileit 
de vineri

Aspect de la antrenamentul de ieri al echipei noastre reprezentative. 
Mesaroș a tras la poartă, dar portarul advers a blocat balonul.

(Foto T. Roibu)
CONSTANTIN, ENE, MESAROȘ, 
BABONE. In repriza a doua au 
fost încercați Mîndru în poartă, (To
dor a jucat la Comb. Poligrafic) și 
Apolzan stoper.

La Moscova, echipa (plus rezervele: 
Mîndru, Soare, Apolzan, Jenei și A- 
lexandrescu) va face un singur an
trenament: mîine după-masă, la ora 
la care se va juca duminică meciul 
cu U.R.S.S.

Selecționata noastră și-a încheiat 
ieri pregătirile și astăzi pleacă la 
Moscova cu avionul.

Antrenamentul de ieri a constat 
dintr-un joc, în două reprize a 30 
de minute, în compania formației 
de categorie C, Combinatul Poligra- 

, iic. Scopul antrenamentului era ca 
echipa să depună maximum de efort 
într-un interval de timp redus. Par
tenerul echipei naționale nu a cores
puns însă, din acest punct de ve
dere, astfel că scopul nu a putut fi 
atins decît în mică măsură. Lipsită 
de o ripostă corespunzătoare, se
lecționata nu a insistat în joc decît 
în prima repriză și mai ales la înce
putul ei cînd într-adevăr a funcțio
nat foarte bine, mai ales în atac. 
Acest compartiment a acționat mai 
combinativ și mai clar, reușind faze 
frumoase și eficace, trei dintre ele 
încheiate prin goluri bine „lucrate" 
(Babone, Mesaroș și Constantin). 
Prezența lui Mesaroș în tripletă s-a 
făcut simțită prin pasele lui precise la 
întîlnire, prin lansarea extremei și 
prin acțiunile sale personale în adîn- 
cime, încheiate cu șuturi. Pe măsură 
însă ce slăbiciunea partenerului a 
ieșit la iveală, ritmul de joc al echi
pei naționale a scăzut, ajungînd ca 
în repriza a doua ea să joace lent, 
mai puțin ordonat, uneori înghesuit. 
După pauză Babone și Ene (2) au 
rotunjit scorul la 6-0.

In prima repriză a jucat echipa 
care va evolua la Moscova: TODOR - 
POPA, CALINOIU, MACRI-AL. VA- 
Ș1LE, NUNWEILER-V. ANGHEL,

următoarele rezultate: TEXTILA C1S- 
NAD1E—DINAMO TG. MUREȘ 15-14 
(5-7). VICTORIA JIMBOLIA—RAPID 
BUCUREȘTI 16-15 (10-7).

In urma acestor rezultate s-au ca
lificat echipele Rapid București și 
Victoria Jimbolia.

IL1E RADULESCU, corespondent

Competiții de volei
Incepind de azi și pînă duminică, 

în mai multe localități din țară se 
dispută etapa de zonă a campiona
tului republican de juniori și a cam
pionatului masculin și feminin de ca
lificare la volei.

întrecerile juniorilor au loc la 
Satu Mare, Brăila, Timișoara, Piatra 
Neamț și Tg. Mureș, în timp ce în
trecerile de zonă ale campionatului 
de calificare au loc la Tîrgoviște, Su
ceava. Hunedoara și Bacău.

Echipele masculine și feminine cîș- 
tigătoare ale etapelor de zonă ale 
celor două campionate se califică 
pentru turneele finale respective, care 
vor avea loc. între 2—9 august.

Pregătirile popicarilor noștri 
în vederea întîlnirii cu R. P. U

Jucătorii și jucătoarele de popice 
participant la ultimul concurs de se
lecție în vederea apropiatei întîlniri 
cu reprezentativele R. P. Ungare au 
dat în general satisfacție. Cei doi an
trenori au fost mulțumiți de procen
tajele realizate de 
care s-a urmărit 
de rezistență. Iată 
gistrate : băieți: 
865—842 ; Tiberiu

selecționabili, la 
îndeosebi gradul 

procentajele înre- 
Francisc Micola
Negru 850—801 ; 

Gheorghe Reștemeanu 841—805; Ale
xandru Andrei 836—798; Carol Zotn- 
bori 791—832; Ion Micoroiu 821— 
788; Iuliti Erdei 797—775. Fete: Mar
gareta Szemani 403—389; Ana Fel- 
szegi 385—399; Sidonia Jilovan 379— 
405; Ilona Nagy 371—399; Elena Du
mitrescu 372—391; Ecaterina Ventzel 
388—374 ; Olimpia Popescu 380—382 ; 
Erica Arion 369—368; Margareta Ke- 
lemen 352—367. Iuliu Erdei, Marga

reta Kelemen și 
luat sub nivelul 
ale, dînd dovadă de o surprinzătoare 
lipsă de precizie în lansarea bilei.

Vineri, pe arena Metrom din Orașul 
Stalin, va începe un nou concurs de 
verificare la care au fost convocați 
următorii jucători și jucătoare: Olim
pia Popescu, Ana Felszegi, Elena Du
mitrescu, Margareta Szemani, F.nca 
Arion, Ilona Nagy, Margareta Kirer, 
Sidonia Jilovan, Ecaterina Ventzel, 
Crista Rezac. Băieți: Francisc Mi
cola, Iuliu Erdei, Alexandru Andrei, 
Tiberiu Negru, Carol Zombori, Gheor
ghe Reștemeanu, Ion Micoroiu, Cristu 
Vînătoru, Ion Dragomirescu, Petre 
Purje. Pînă la 25 iulie, cînd va în
cepe dubla întîlnire cu echipele R. P. 
Ungare, vor mai avea loc cîteva ve
rificări.

Erica Arion au evo- 
posibilităților lor re-

Concursul Pronosport nr. 28 de 
duminica trecută a fost deosebit de 
bogat în premii. El a oferit nu mai 
puțin de 5.722 premii variantelor cu 
12, 11 și 10 rezultate. Acest fapt 
dovedește că măsurile luate de 1. S. 
Loto-Pronosport privind acordarea de 
noi categorii de premii a trezit un 
mare 
lor.

In 
drul 
ținut 
deci 
baza 
posibilități largi de a intra în rîn
dul premialilor.

Șl IN CONCURSUL DE DUMINI
CA VOR FI PREMIATE VARIANTELE 
CU 9 ȘI „0", REZULTATE

A 1
Așa cum>.j.»-a anunțat, I.S. Loto- 

Pronosport -ăcordă premii pentru va
riantele cu 9,t rezultate (premiul IV) 
precum și pehtru variantele cu 0 re
zultate și la concursul. Pronosport 
nr. 29 de (ftflhitiică 19 iulie.

interes în rîndul participanți-

special variantele depuse în ca- 
unor sisteme colective au ob- 
12, 11 și 10 rezultate. Rezultă 

că participarea în colectiv și pe 
schemelor desfășurate asigură

Participați cu cât mai multe va
riante la acest concurs!

VEȘTI DESPRE MECIURILE PRO
GRAMULUI DE DUMINICA

Programul concursului Pronosport 
nr. 29 este dominat de meciul din 
cadrul preliminariilor turneului olim
pic dintre reprezentativele Uniunii 
Sovietice și R. P. Romîne.

Programul este completat cu alte 
două meciuri internaționale ale fot
baliștilor noștri: Dinamo Bacău — 
S.K-V.O. Rostov și C.Ș.M. Baia Mare 
— S.K.V.O. Lwow.j In sfîrșit parti
dele din penultima etapă a Cupei de 
Vară a R. P. Ungare, șase la nu
măr. încheie programul
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

SPORT NR. 28
După trierea și omologarea varian

telor depuse la concursul Pronosport

nr. 28 din 12 iulie, au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul 1: 
zultate exacte

Premiul II: 
zultate exacte

Premiul III: 4926 variante 
rezultate exacte a cîte 30 lei.

Intrucît valoarea premiului IV, alo
cată dintr un fond suplimentar de 
70.000 lei variantelor cu 9 rezultate 
exacte, este sub 10 lei, conform re
gulamentului această sumă s-a îm
părțit în părți egale variantelor cu 
12, 11 și 10 rezultate exacte.

Fond de premii: 350.444 lei.
PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din seara 
zilei de miercuri 15 iulie, au fost ex
trase din 
bază :

28 43 
Numere 
Fond de

47 variante cu 
a cite 1.988 lei 
749 variante cu 
a cîte 143 lei

urnă următoarele

12

11

cti

re-

re-

10

numere de
■■ 60

2 36 7 35 
de rezervă: 22
premii: 725.857 leii.

Rubrică redaotată de L S. Loto- 
Pronosport,

23
B
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In capitala Greciei continuă procesul intentat împotriva lui Manolis " 
Glezos și a celorlalți democrați greci. Cu fiecare ședință iese tot mai., 
unfit în evidentă absurditatea acuzației de „spionaj" ticluită de poliția “ 
politică greacă, faptul că nu există nici un fel de dovezi concrete care,, 
să fi îndreptățit deschiderea acestei acțiuni. "

In schimb, mascarada judiciară de la Tribunalul militar din Atena," 
arată tot mai mult lumii întregi că procesul înscenat lui Manolis Gle- - - 
zos are drept scop să înăbușe glasul forțelor patriotice, să intimideze '; 
poporul grec, care se pronunță pentru o politică pașnică, de prietenie ,. 
cu toate popoarele, împotriva planurilor agresive ale cercurilor N.A.T.O., -■ 
împotriva instalării de rampe americane pentru arme teleghidate. J

Alături de oamenii de bună credință din lumea întreagă care își ma-<> 
nifastă indignarea față de acest act samavolnic al autorităților grecești, " 
cer cu hotărîre anularea acțiunii judiciare împotriva lui Manolis Glezos.. 
și a celorlalfi patrioți greci și imediata lor punere în libertate!

4 ►

ION STO1AN "
Secretar general al Federației Romîne de Fotbal

Echipa R. P. Bulgaria 
este noua campioană mondială universitară de salt

— Șahiștii romîni s^au clasat pe locul IV —

4

Marți seara a luat sfîrșit campiona
tul mondial universitar de șah. După 
cum se știe, la primul ioc concurau 
echipele Bulgariei și U.R.S.S. Nici în 
runda a XH-a diferența de un punct

Criteriul european 
de tenis de masă

(Urmare din pag. I)
celași timp și conducătorul delegației 
R.F. Germane ne-a spus: „S-a făcut 
prea puțin în privința tineretului de 
către Federația Internațională. Un pri- 
lej foarte bun pentru ameliorarea a- 
cestei situații îl constituie Criteriul 
european pe care-l organizați dvs. La 
Constanța vom putea stabili un con
tact mai strîns cu delegațiile partici
pante, ne vom putea cunoaște mai 
bine". In încheiere interlocutorul nos
tru a avut cuvinte de laudă la adresa 
tinerilor jucători romîni.

La scurt timp după sosirea la Con
stanța, Sala sporturilor din localitate 
a fost vizitată de tinerii oaspeți. Ea 
va găzdui rnîine (joi) concursul pe 
echipe al Criteriului, iar de vineri 
pînă duminică, întrecerile individuale.

A luat sfîrșit Spartachiada republicană 
și Festivalul tineretului bulgar

Timp de 8 zile au avui loc la So
fia întrecerile finale din cadrul Spar
tachiadei republicane precum și Fes
tivalul tineretului bulgar. Aceste gran
dioase manifestații au fost organizate 
in cinstea celei de a XV-a aniversări 
a eliberării Bulgariei de sub jugul 
fascist.

Duminică seară, închiderea festivă 
a Spartachiadei a început cu întrece
rile de atletism. Finala la 4x100 m 
plat a fost deosebit de frumoasă șl 
greu s-a rezolvat problema întiietății. 
La 1500 m plat am admirat finișul 
impresionant al lui Ivan Pecev, care 
a cîștigat cursa de o manieră cate
gorică. Au urmat și alte întreceri pa
sionante. Deosebit de mult a plăcui 
spectatorilor lupta pentru medalia de 
aur a Spartachiadei, dintre campio- 
ruil mondial la lupte libere Petcu 
Sirakov și Lutoi Ahmedov, finalist 
al turneului mondial de lupte li
bere de anul trecut de la So
fia. A fost o întrecere dîrză, epui
zantă. Pînă la sfîrșit, nici unul din 
luptători n-a reușit să-și înfrîngă ad
versarul. De aceea, în aplauzele mul
țimii, juriul a acordat ambilor luptă
tori înalta distincție.

Au urmai, din nou, o serie de exer
ciții sportive de masă, prezentate de 
ansamblurile sportive de la Varna- 
Burgaz și Ț.D.N.A. Printr-o hotărîre 
a Guvernului și Partidului s-a acor
dat celor două mari ansambluri spor
tive titlul de laureați ai Festivalului 
și Spartachiadei republicane a tine
retului bulgar.

După terminarea exercițiilor, au a- 
părut pe teren toate echipele cultu
rale participante la Festivalul tine
retului. O mare vie de culori a inun
dat stadionul „Vasii Lewschi" din 
Sofia. Fundalul tribunei a Il-a — care 
susținea jocurile prezentate de echi
pele culturale își schimba necontenit 
culoarea: etnd în dungi galbene si 
verzi, etnd în albastru sau roșu a- 
prins. In momentul cînd a luat cu
lantul tovarășul Todor Jivcov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., pe funda
lul tribunei a apărut lozinca: „15 ani 
de putere populară". In uralele spor
tivilor și în ovațiile furtunoase ale țe- 
ci lor de mii de spectatori, tovarășul 

dintre cele două formații nu a fost 
lichidată. Bulgaria a cîștigat cu 2* */ 2— 
U/2 întilnirea cu R.D.G. iar șahiștii 
sovietici au învins cu același scor An
glia, care a opus o rezistență neaștep
tat de dîrză. In ultima rundă, echipa 
Bulgariei a învins la scor Suedia (3>/2 
—‘/2), asigurîndu-și astfel primul loc 
și titlul de campioană a lumii, 
U.R.S.S. a dispus cu 3—1 de Finlanda.

• La 13 iulie a sosit pe aeroportul 
din New York echipa de atletism a 
U.R.S.S. alcătuita din 59 de persoa
ne. De la aeroport sportivii sovietici 
au plecat cu autobuzele spre orașul 
Filadelfia, unde se va desfășura la 18 
și 19 iulie meciul amical dintre e- 
chipele S.U.A. și U.R.S.S.

• La 13 iulie a plecat în Olanda 
echipa de tenis de cîmp (tineret) a 
U.R.S.S. pentru a susține meciurile, e- 
liminatorii din cadrul „Cupei Galea". 
Echipa este alcătuită din Tomas 
Leyus, cîștigătorul turneului de ju
niori de la Wimbledon, Andrei Pota
nin, Serghei Lihaciov și Grand M11- 
saelian.
• In prezent se află în turneu 

în R.P. Chineză echipa selecționată 
masculină de baschet a R.P. Ungare. 
Tn primul meci disputat la Pekin e- 
chipa maghiară a întîlnit formația se
lecționată a R. P. Chineze. Basclict- 
baliștii chinezi au terminat învingă
tori cu scorul de 73-70.

• La Leningrad, unde se desfă
șoară Spartachiada popoarelor din 
R.S.F.S. Rusă, în proba de 110 m 
garduri Valentin Cistiakov a realizat 
timpul de 14,2 iar la 20 km marș Mi
hail Lavrov a fost cronometrat în 
1 h. 32:03,4. Pe stadionul din Minsk 
s-au întrecut cei mai buni atleți din 
R.S.S. Bielorusă. In finala probei de 
800 m plat tînăra sportivă Tatiana 
Abramova a învins-o pe Ermolaeva, 
campioana țării, realizing timpul ex
celent de 2:08,4. Campioana euro
peană Maria Itkina a cîștigat pro
bele de sprint: 100 m în 11,6 și 200 
m în 24,1.

■ Echipa noastră a egalat scorul în 
meciul neterminat cu Ungaria (2—2) 
și a cîștigat ultimele două întîlniri 
(2l/2—U/2 cu Israel, 3—1 cu Mongo
lia), dar la un scor insuficient pentru 
a sc menține pe locul 3 deoarece for
mația Ungariei a dispus cu 3'/2—*/ 2 de 
Polonia și cu 4—0 de Irlanda. In ori
ce caz locul 4 ocupat de echipa noas
tră reprezintă un rezultat valoros, 
fiind cel mai bun din istoria partici
pării noastre la această competiție.

Iată clasamentul: 1. R.P. Bulgaria 
40>/, p. (CAMPIOANA MONDIALA 
UNIVERSITARA), 2. U.R.S.S. 39 p.,
3. R.P. Ungară 37‘/2 p., 4. R. P. PO
MINA 36 p., 5. R.D. Germană 32‘/2 
p., 6. R. Cehoslovacă 31 p., 7. Anglia 
26*/ 2 p., 8. R.P. Mongolă 211/2 p., 9. 
R.P. Polonă 20 p. (2), 10. Israel 19'/2 
p. (2), 11. Franța 19 p., 12. Suedia 
18*/ 2 P-, 13. Finlanda 15 p., 14. Irlan
da 5'Â p.

Todor liveov a anunțat decorarea 
mișcării sportive bulgare cu înaltul 
ordin „Gheorghi Dimitrov". Tunurile 
trag salve în cinstea succeselor do- 
bindile în cadrul Spartachiadei și 
Festivalului tineretului bulgar, cerul 
este luminat feeric de reflectoare si 
de numeroase jerbe de artificii multi
colore. Se citită imnul de stat al Re
publicii Populare Bulgaria și imnul 
de stat al Uniunii Sovietice. Asis
tența, în picioare, scandează lozinci 
pentru partid, pentru viața și trăini
cia lagărului socialismului, pentru 
prietenia cu marele popor sovietic.

Nu poate fi uitată niciodată o ase
menea minunată demonstrație a tine
retului bulgar, ale cărui succese se 
datorează condițiilor deosebite creaie 
de poporul bulgar în frunte cu Par
tidul Comunist Bulgar. Nu se vor pu
tea uita niciodată exercițiile sportive 
de mase prezentate în cadrul Sparta
chiadei și nici frumoasele clntece re
voluționare, pe a căror temă au fost 
brodate exercițiile, cîtiiece compuse V. GRADINARU

BUDAPESTA. 15. (prin telefon de 
Ia trimisul nostru special). — Marți 
dimineața, în Sala Sporturilor — si
multan pe 8 planșe — au început în
trecerile din cadrul celei de-a XXIV-a 
ediții a campionatelor mondiale de 
scrimă.

Festivitatea de deschidere a cam
pionatelor a avut loc marți după-amia- 
ză și în cadrul ei au luat cuvîntul 
tov. Gyula Ilegyi, președintele consi
liului de educație fizică și sport din 
R.P. Ungară și dl. Pierre Ferry, pre
ședintele Federației Internaționale de 
Scrimă, care au urat succes tuturor 
participanților.

Odată cu primele asalturi s-au în
registrat și primele surprize... Fără în
doială că cea mai mare surpriză o 
constituie eliminarea — încă din serii 
— a maghiarului Czikowsky, unul din
tre principalii favoriți, clasat al doilea 
la ediția precedentă a competiției. De 
asemenea, cu totul neașteptată a apă
rut și eliminarea italianului Mangia- 
rotti, un trăgător cu o bogată expe 
riență.

Proba a fost dominată net de flo- 
retiștii sovietici, 4 dintre cei 5 repre
zentanți ai U.R.S.S. reușind să aiungă 
în finale: Jdanovici, Midler, Sitikin și 
Sfeșnicov.

După Mangiarotti, italienii au mai 
,,pierdut" în sferturi și apoi în semifi
nale alți reprezentanți valoroși ca Spal- 
lino, Millanetti și Carpanetta. In fina
lă, italienii vor fi reprezentanți de un 
singur trăgător, Bergamini, campionul 
mondial de anul trecut, care a „mers" 
slab în primele asalturi, reușind abia 
în semifinale să evolueze la adevăra
ta sa valoare. Polonezii au tras, în 
general, cu multă hotărîre, dar întîl- 
nind adversari mai bine pregătiți au 
fost nevoiți să cedeze. O comportare 
foarte bună a avut-o mai ales Partils- 
ki, care a pierdut în semifinale, după 
baraj, în fața francezului Netter. Un
gurii, care se anunțau printre prota
goniștii probei au evoluat surprinzător 
de slab, după Czikowsky și Kamuti 
pierzînd în semifinale. In c.iuda faptu
lui că au fost dezavantajați de corn 
ponența seriilor și de unele arbitraje 
eronate, floreliștii noștri au evoluat cu 
mult curaj. Pînă la urmă însă Zilahy 
n-a putut face față atacurilor în forță 
ale lui Sfeșnikov și Netter, după cum 
Poenaru a tras pînă Ia epuizare cu 
Sitikin și Bergamini. (In asaltul cu 
Bergamini a și condus, pierzînd pînă 
la urmă la limită : 4—5).

sau aranjate de cei mai buni compo
zitori ai Bulgariei în frunte cu Ber
lin, Paraschiev llagiev. Alexander 
Raicev etc.

44.000 de sportivi și delegați din 
regiuni au participat la uriașa de
monstrație a tinereții și măiestriei 
sportive, închinate aniversării a 15 
ani de la eliberarea Bulgariei de 
sub jugul fascist. Această cifră spune 
mult. Ea arată, in primul rind, că 
tineretului bulgar i s-au creat cele 
mai minunate condiții de viață și de 
activitate. De asemenea, ea arată că 
poporul bulgar, care, sub conducerea par
tidului, construiește cu succes socia
lismul, crește cu o înaltă răspundere 
o generație nouă de tineri, generație 
educată în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului pro
letar, în spiritul tradițiilor revoluțio
nare ale poporului bulgar, al păcii și 
prieteniei între popoare.

Finala a adus în fața planșelor pe 
tirmătorii 8 trăgători : Midler, Sitikin, 
Jdanovici și Sfeșnikov (U.R.S.S.), 
Netter (Franța), Bergamini (Italia), 

Jay (Anglia) și Brecht (R.F.G.).
In turneul pentru stabilirea cam

pionului probei, s-au detașat trei 
concurenți — Midler (U.R.S.S.), Ne
tter (Franța) și Jay (Anglia). Fie
care avînd cîte 5 victorii și 2 in
fringed au fost nevoiți să ia parte

Rezultate scontate in prima semifinală 
a campionatelor republicane de box

Prima semifinală a campionatelor 
republicane individuale de box a atras 
aseară în „potcoava" de la stadionul 
Republicii aproape 10.000 spectatori, 
care au avut prilejul să urmărească 
mulți boxeri valoroși ai țării noastre. 
In parte, speranțele lor de a viziona 
partide de calitate, au fost îndeplinite. 
Ne referim îndeosebi la cele două me
ciuri din cadrul categoriei muscă (N. 
Puiu-Toma I. și M. Dobrescu-L. Am- 
bruș), la întilnirea dintre A. Farcaș și 
C. Gheorghiu precum și la disputa C 
Dumitrescu-C. Gherasim.

In primul meci, reșițeanul N. Puiu 
s-a comportat excelent și și-a' învins 
adversarul (Toma Ilie) detașat, numai 
cu directul de stînga, care a funcțio
nat ireproșabil. In cealaltă întîlnirc 
din categoria „muscă", Mircea Dobres- 
cu (CCA) a trecut greu de efinamo- 
vistul Ludovic Ambruș. in primul 
rund, Ambruș a eschivat frumos și a 
punctat eficace cu stingi la figură. 
Pe la jumătatea reprizei a 11-a, Do- 
brescu a atacat decis lovind cu cro 
șeuri la_ figură. Andrei Farcaș (Dina
mo Craiova) a reușit să se califice 
în finală după ce a scos din cursă pe 

PE SCURT

și la un turneu de baraj, în plină 
desfășurare — după cinci ore de 
luptă — în momentul în care tele
fonez.

ELENA MATEESCU
★

Astăzi încep întrecerile la floretă 
fete (individual), care vor continua și 
în cursul zilei de rnîine, iar rnîine 
după-amiază vor intra în competiție 
echipele masculine de floretă.

rutinatul C. Gheorghiu (Dinamo Bucu
rești).

O luptă spectaculoasă a prilejuit în
trecerea dintre G. Dumitrescu (Dina
mo București) și C. Gherasim (Voința 
București). Ambii pugiliști și-au tri
mis numeroase lovituri. In general, 
boxerul de la Voința a atacat și a 
lovit mai mult, fapt pentru care, după 
noi, merita decizia de învingător. To
tuși, juriul l-a preferat pe dinamovist. 
ALTE REZULTATE: Cat. pană: E. 
Cișmaș (CCA) b.p. I. Bocianu (Grivi- 
ța Roșie), Cat. ușoară: Fr. Pazmant 
(Dinamo București) b.p. O. Mărăci- 
neanu (Dinamo Craiova). Cat. mijlo
cie mică: Șerbu Neacșu (CCA) b. p. 
Gh. Buzatu (Dinamo Craiova) — 
Boxerul de la CCA a primit o replică 
neașteptat de dîrză din partea tînăra > 
lui craiovean care a pierdut de puțin. 
Cat. mijlocie mică: M. Balaș (Dinamo 
București) b. ab. 2 N. Stocnescu (Di
namo Orașul Stalin). Cat. semigrea: 
Ghețu Velicu (Dinamo București) b. 
p. 1. Ferent (Dinamo Craiova). Cat. 
semigrea: P. Zaharia (CFR Orașul 
Stalin) b.p. O. Cioloca (CSM Reșița).

R.CALARAȘANU

• REPREZENTATIVA DE HALTE
RE a Italiei a dispus cu 5—2 de echi
pa Austriei. întilnirea a avut loc la 
Savona

• „CUPA JADRAN" LA LUPTE 
CLASICE va avea loc în acest an ia 
Split (Iugoslavia) între 23 și 25 august. 
La această competiție care a devenit 
tradițională și-au anunțat participarea 
86 luptători din 11 țări.
• ATLETUL FRANCEZ Abdoul Scye 

de origină din Senegal a alergat 46,6 
pe 400 m. El are 25 ani, 1,74 m. înăl
țime și numai 63 kg. Seye este consi
derat, marea speranță a sprintului eu
ropean. El este de altfel corecordman 
european la 100 m. (10,2).

La Budapesta Gh. Vizirii 
a obținut alte victorii

BUDAPESTA 15 (prin telefon). —- 
In cadrul turneului internațional de 
tenis de la Budapesta, reprezentantul 
nostru, Gh. Vizirii a obținut noi suc
cese. După ce l-a învins pe Birkas cu 
3—6, 6—4, 6—3, a dispus dc un alt 
jucător maghiar, Palinkas, cu 6—1, 
6—1. Azi, Vizirii joacă în optimi cu 
Gulyas. Dublul român Viziru—Bardan 
a cîștigat la cuplul maghiar Bercscs- 
Sijtarto cu 6—0, 6—1 și la llegediis- 
Kiss cu 6—1, 6—1. La dublu mixt, 
Katona-SIezakne a dispus de Bprdan- 
Brenner cu 6—3, 4—6, 6—2.

întrecerile iau sfîrșit duminică.


